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bloemendaal - Ze voelen elkaar aan 
en hebben vaak aan een half woord 
genoeg. Voormalige militairen die 
het Koninkrijk hebben gediend onder 
oorlogsomstandigheden of tijdens 
vredesoperaties, hebben een bepaal-
de binding met elkaar. Ongeacht waar 
en wanneer de betreffende oorlog ook 
was. Die herkenning hebben ze niet 
met 'gewone' mensen en daarom is er 
voor hen het Veteranencafé: hier kun-
nen oud-strijders elkaar ontmoeten. 
Zoals vorige week donderdag in café 
't Hemeltje.

door Louise Leupen

"Af en toe komt er eens wat los, 
of komt er een sterk verhaal naar 
voren, maar het hoeft niet, want we 
wéten het allemaal al. We begrijpen 
elkaar, en vinden het gewoon fijn 
dat we bij elkaar kunnen zijn", ver-
telt Joop Meijeren (78). Hij is deze 

middag van alle aanwezigen de 
enige die in Korea is geweest, 'de 
gemeenste oorlog'. Meijeren zat er 
middenin. Heeft er PTSS (posttrau-
matische stressstoornis) aan overge-
houden en is lid van de BNMO (Bond 
van Nederlandse Militaire Oorlogs-
slachtoffers, -red.). Voor hem is dit 
samenzijn ook wel een beetje onwe-
zenlijk want: "Deze mensen (en 
wijst op zijn naaste tafelgenoten), 
met alle respect, hebben allemaal 
Indonesië meegemaakt. In zeker 
opzicht was dat totaal iets anders 
dan Korea, waar wèrkelijk oorlog 
was."

In zijn familie praat hij nooit over 
de verschrikkingen die hij heeft 
meegemaakt. "Er wordt nooit over 
gesproken, en het gekke is: ze vra-
gen het ook niet want ze durven het 
ook niet te vragen. Want ze kun-
nen het niet begrijpen." Tijdens het 
Veteranencafé voelt hij wèl herken-
ning.

Tom Okker Speciaal
Dat het de mannen goed doet is dui-
delijk. Er wordt ook veel gelachen. 
Gert van Keulen (71) begint over 
'drijfijs in de snert'. Hij was in de 
jaren '60 in Nieuw Guinea en zat bij 
de marine. "Als we erwtensoep kre-
gen, dan dreven daar grote blokken 
vet in: drijfijs in de snert! En weet 
je wat een 'Tom Okker Speciaal' is? 
Gehaktbal uit blik!" Zijn buurman 
Brakel (85) begint over aardappe-
len. Die kwamen ook uit blik. "Die 

Herkenning bij elkaar
Veteranencafé Bloemendaal bestaat één jaar

Henk Grootegoed (links) naast Rob Verrijk. Grootegoed werd in 1926 in Bloe-
mendaal-dorp geboren en maakte hier de Duitse bezetting mee. Zijn aangrij-
pende persoonlijke verhaal, met foto's en ook vluchtroutebeschrijvingen, staat 
op www.rees.bloemendaal.nl. Deze website, die is opgezet door Verrijk, gaat 
over de razzia waarbij 1300 mannen in deze regio werden opgepakt en per trein 
werden afgevoerd naar het werkkamp Rees. Grootegoed werkte na de oorlog 
bij de marine en bij Defensie (Foto: Louise Leupen).

Oude herinneringen over de luchtartillerie en de marine worden opgehaald 
(Foto: Louise Leupen). x

Vervolg zie elders

heemstede - Op de Voorweg is afge-
lopen maandagavond een auto 
gestolen. De sleutels van de auto 
waren uit de jas van de eigena-
resse gestolen. Het betreft een 
zilverkleurige Seat met opval-
lende belettering van een fysio-
therapiepraktijk. De politie is op 
zoek naar mensen die weten waar 
de auto nu is en mogelijk hebben 
gezien wie de auto tussen 19.30 en 
22.30 uur heeft weggenomen op 
de Voorweg. Mensen kunnen bel-
len met de politie in Heemstede, 
via 0900-8844. x

Auto gestolen

heemstede/regio - Het kruispunt 
Herenweg-Zandvoortselaan gaat 
naar verwachting eind februari 
weer open. Hoewel de werkzaam-
heden aan de Herenweg door 
de vorst tijdelijk stil lagen, is 
de verwachting dat de planning 
nog steeds wordt gehaald. Dat 
betekent dat het kruispunt eind 
februari weer open gaat voor alle 
verkeer. En het deel van de Heren-
weg tussen het kruispunt en de 
gemeentegrens met Haarlem gaat 
eind maart weer open. x

Nog een week

overveen - De verkeerspolitie heeft 
vorige week woensdagmiddag 
op de Zeeweg in Overveen het 
verkeer gecontroleerd op onder 
andere het gebruik van de auto-
gordel, het niet handsfree bellen 
en met de lasergun werd de snel-
heid gemeten. Hierbij bleek dat 
vijftien weggebruikers onveilig 
rijgedrag vertoonden, waardoor 
zij door de politie aan de kant 
werden gezet. Vier automobilis-
ten droegen geen autogordel: zij 
werden aan de kant gezet en kre-
gen hun bekeuring direct mee (€ 
120,-). Een automobilist die tijdens 
het autorijden met zijn telefoon 
in de hand aan het bellen was, 
kreeg zijn boete van € 220,- direct 
mee, evenals een bestuurder die 
door het rode verkeerslicht reed 
(€ 220,-). De extreme hardrijders 
werden ook aan de kant gezet: 
negen automobilisten kregen 
hiervoor een boete. x

Veilig op (de) weg

DefibrillatorDefibrillator Hart onder de riemHart onder de riem
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WMO-raad Bloemendaal 
zoekt twee nieuwe leden
De WMO-raad van de gemeente Bloemen-
daal is op zoek naar twee nieuwe leden voor 
de prestatievelden Jeugd en Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ). 
Kandidaten met ervaring of sterke affiniteit met 
deze prestatievelden hebben een pre.

We vragen:

en GGZ van de Wmo;

signalen uit de samenleving;

lingen rondom decentralisatie AWBZ en 
jeugdzorg;

(indicatie 3 dagdelen per maand).

Voor meer informatie, kijk op 
www.bloemendaal.nl > vacatures 
of bel naar mevrouw M. Eisenberger, 
023-5225601
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waren zó klef. We sliepen in een 
barak, en het lekte daar wel eens, 
en dan gingen we die lekken stop-
pen met die aardappelen!"

Jonge veteranen
Verderop zit Ben van Loenen (60). 
Hij werd in 1993 naar Cambodja 
uitgezonden als beroepsmilitair om 
daar de burgers te beschermen en 
het banditisme te bestrijden. "Het 
is een algehele tendens, ook bij de 
BNMO, dat de jonge veteranen niet 
komen, misschien omdat ze over-
dag werken."
"Maar ze zijn welkom", zegt initia-
tiefnemer Rob Verrijk. "Er komen 
gemiddeld zo'n vijftien man. We 
doen het Veteranencafé samen met 
Heemstede, daar is het elke eerste 
dinsdag van de maand. Bij ons elke 
derde donderdag van de maand, 
zodat iedereen om de veertien 
dagen gezellig met z'n kornuiten 
kan zijn."
De vele positieve en belangstellende 
reacties stimuleren hem in al zijn 
bezigheden die hij met veel plezier 
doet. Zo organiseert Verrijk op veler 
verzoek volgende maand weer een 
'Blauwe Hap' voor de veteranen. 

Met deze term uit de krijgsmacht 
wordt de uitgebreide nasi goreng 
speciaal bedoeld, waarvoor vete-
ranen kunnen intekenen. Nadere 
informatie over de Blauwe Hap en 
het Veteranencafé is te verkrijgen 
via r.w.f.verrijk@planet.nl. x

Elke derde donderdag van de maand 
komen de veteranen in Bloemendaal 
samen (Foto: Louise Leupen). x

Vervolg

vogelenzang - Twee jaar is Hans Par-
son bezig geweest om een defibrilla-
tor in Vogelenzang te krijgen op een 
plek waar mensen 24 uur per dag en 
zeven dagen per week een beroep op 
het apparaat kunnen doen. Voorzit-
ter van Dorpshuis Vogelenzang, Nard 
Mense, liep ook al enige tijd rond 
met het idee om een defibrillator op 
een toegankelijke plaats te krijgen. 
Stichting Dorpshuis Vogelenzang 
kocht het apparaat met een eenma-
lige subsidie van de gemeente Bloe-
mendaal aan.

door Christa Warmerdam

Parson en Mense kwamen geza-
menlijk tot de conclusie dat de Spar 
Supermarkt in het centrum van 
Vogelenzang een logische plek zou 
zijn voor de defibrillator. Super-
markteigenaar Peet Hulsbosch 
hoefde niet lang na te denken of hij 
het apparaat in zijn winkel wilde 
hebben. "Ik was zelf ook al bezig 
met de procedure om een apparaat 
aan te schaffen. Je moet er niet 
aan denken dat iemand een hart-
stilstand krijgt en dat je niks kunt 
doen. De winkel is zes dagen per 
week open, maar daarnaast woon 
ik boven de winkel, dus ben bijna 
altijd aanwezig. Ik heb een cursus 
gevolgd en weet hoe het apparaat 
werkt, mocht het nodig zijn dan 
ga ik naar het slachtoffer, maar als 
mensen weten hoe het werkt kun-
nen ze het apparaat hier ook snel 
ophalen."
Als Hulsbosch niet aanwezig is kan 
er een beroep gedaan worden op 
zijn medewerker Job Koppen, want 
ook hij heeft de cursus gevolgd.
De AED (Automatische Externe 

Defibrillator) hangt goed zichtbaar 
in de winkel aan de Deken Zon-
daglaan 55 in Vogelenzang. Vlakbij 
de kassa is het één van de eerste 
dingen die je bij binnenkomst ziet. 
Een defibrillator is een apparaat 
waarmee men door het toedienen 
van een elektrische schok het hart 
van een bewusteloze patiënt kan 
laten stoppen met fibrilleren, waar-
door het opnieuw in een normaal 
ritme wordt gebracht. Het op tijd 
gebruiken van het apparaat kan 
dus letterlijk een verschil maken 
tussen leven en dood.
Bij de Vogelenzangse voetbalclub is 
al enige tijd een defibrillator aan-
wezig. Nu zijn er dus twee AED's 
in het dorp. Rijst de vraag of er wel 
echt twee apparaten nodig zijn in 
een klein dorp als Vogelenzang. 
Parson: "Het is heel goed dat de 

voetbal een eigen apparaat heeft, 
maar het probleem van die locatie 
is dat er niet altijd iemand aanwe-
zig is. We hebben met de gymver-
eniging een keer geoefend op een 
moment dat er niemand aanwezig 
was bij de voetbal. We liepen tegen 
tal van obstakels aan, twee hekken 
en één deur op slot. Je kunt je die 
tijd gewoonweg niet veroorloven 
want in zo'n situatie telt elke secon-
de." Als er binnen zes minuten 
gereanimeerd en gedefibrilleerd 
wordt zijn de kansen op overleven 
ongeveer 70%. Na deze zes minuten 
daalt de overlevingskans snel. Iede-
re minuut dat er later wordt gedefi-
brilleerd neemt de overlevingskans 
met 10 tot 12% af. De mannen zijn 
het er alle drie over eens: "Het is 
mooi dat het apparaat op een cen-
trale plek hangt, maar we hopen 
natuurlijk dat we het nooit hoeven 
te gebruiken."

Procedure
Procedure bij een hartstilstand: 
Het slachtoffer reageert niet op 
aanspreken en voorzichtig schud-
den aan de schouders (is bewuste-
loos). Het slachtoffer ademt niet of 
ademt niet normaal. Kijk, luister 
en voel de ademhaling gedurende 
tien seconden om te kijken of het 
slachtoffer normaal ademt. Roep 
om hulp en bel direct 112. Ver-
meld bij de melding dat het om een 
reanimatie gaat en gebruik zo snel 
mogelijk de AED. Het telefoonnum-
mer van de Spar in Vogelenzang is 
023-5846416. x

Defibrillator in Vogelenzang
vanaf nu altijd beschikbaar

'Spar Supermarkt een logische plek'

Hans Parson, Peet Hulsbosch, Job Koppen en Nard Mense. "Het is mooi dat het 
apparaat op een centrale plek hangt, maar we hopen natuurlijk dat we het nooit 
hoeven te gebruiken" (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Op zondag 26 februari 
wordt weer een vlooienmarkt in 
Heemstede gehouden. In sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 staan die dag 
weer bijna 125 kramen boordevol 
gebruikte goederen te wachten 
op koopjesjagers, verzamelaars 
en tierlantijntjesliefhebbers. De 
markt duurt van 09.30 tot 16.00 
uur en de entreeprijs bedraagt 
€ 2,- per persoon. Kinderen tot 
en met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot de 
markt. Zie ook www.mikki.nl. x

Vlooienmarkt

Smederij
Van Riessen

Hek- en siersmeedwerk
Staalconstructies

Houtkachels en open haarden

www.smederijvanriessen.nl
023-5252256 Bloemendaal 
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heemstede - De Heemsteedse wethou-
der Jur Botter was afgelopen week op 
werkbezoek bij Sensoor. De wethou-
der was vooral geïnteresseerd in de 
onderwerpen waarover mensen bel-
len of chatten met Sensoor Haarlem 
en het vrijwilligersbeleid en de trai-
ning en scholing die Sensoor biedt.

Sensoor Haarlem krijgt het jaar-
lijks drukker. Uit de toename van 
de gesprekken blijkt nadrukkelijk 
de behoefte aan een gesprek met 
iemand die met echte aandacht 
luistert, zonder direct klaar te staan 
met een mening, advies of oplos-
sing. Psychosociale problemen - 
zoals depressie, angst of burn-out 
- zijn in meer dan een kwart van 
de gesprekken het onderwerp. 
Maar ook eenzaamheid en relaties 
komen vaak aan de orde. Vooral de 
gesprekken waarin het draait om 
eenzaamheid nemen jaarlijks toe.
De grote kracht van Sensoor Haar-
lem is de 24-uurs bereikbaarheid. 
Mensen kunnen een beroep op de 
hulpdienst doen als andere orga-
nisaties niet bereikbaar zijn: 's 
avonds, 's nachts en in de weekein-
den. Veel mensen maken juist dan 
gebruik van de mogelijkheid voor 
een vertrouwelijk en anoniem 
gesprek. Meer dan de helft van de 
gesprekken werd vorig jaar buiten 
kantooruren gevoerd.
Momenteel werken er bij Sensoor 
Haarlem veertig intensief getrainde 
vrijwilligers. De praktijk leert dat 
de training en bijscholing die nodig 
is om de kwaliteit van onze dienst-
verlening te handhaven, ook bij-
draagt aan persoonlijke ontwikke-

ling van onze vrijwilligers en zelfs 
de instroom in het arbeidsproces 
makkelijker maakt.
Sensoor Haarlem is werkzaam in 
de regio's Zuid- en Midden-Kenne-
merland en Haarlemmermeer. Het 
hulpnummer van Sensoor Haarlem, 
023-5471471, kan dag en nacht wor-
den gebeld. De hulpdienst is ook 
bereikbaar via het landelijke num-
mer 0900-0767 (5 cent per minuut). 
Chatten met Sensoor kan via www.
sensoor.nl/west-midden.
Meer informatie over Sensoor Haar-
lem en over werken als vrijwilliger 
is ook te vinden op de website www.
sensoor.nl/west-midden. x

Wethouder luistert ook
Jur Botter bezoekt Sensoor

Wethouder Jur Botter krijgt publici-
teitsmateriaal van Sensoor Haarlem 
overhandigd door Jeanine R. van 
Ooijen. communicatieadviseur van 
Sensoor (Foto: Eduard Leutscher).

heemstede - Bewoners van de Zand-
voortselaan stonden vorige week 
woensdagmiddag oog in oog met 
een inbreker. De vrouw des huizes 
kwam omstreeks 16.10 uur thuis 
en kreeg de voordeur niet hele-
maal open. Al snel bleek waarom: 
een onbekende man stond achter 
de deur, met in zijn handen tas-
sen vol met uit de woning gestolen 
spullen. De man probeerde weg te 
komen, de mannelijke bewoner 
probeerde hem nog tegen te hou-
den maar de inbreker wist zich los 
te rukken. Hij liet de buit achter 
en ging er rennend vandoor in de 
richting van de Vondelkade. x

Inbreker overlopen
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Miljoenen rode rozen
ook al geven we elke roos aan jou

zijn dat er nog te weinig
om te kunnen zeggen
hoeveel ik van je hou.

Diep bedroefd, maar met een blijde herinnering 
aan de prachtige jaren die wij met elkaar hebben 
gehad, geef ik u kennis van het overlijden van mijn 
lieve man

Wilhelmus Nicolaas (Wim)
van Gijlswijk

Noordwijkerhout Noordwijkerhout
* 25 maart 1926 † 18 februari 2012 

Dankbaar ben ik voor de liefdevolle verzorging 
door de medewerkers van Valent en

de ondersteuning en hulp van
huisarts J.R. von Ronnen.

Mien van Gijlswijk-Vreeburg

Viaductweg 65
2211 GR Noordwijkerhout

De gezongen Uitvaartdienst werd gehouden op 
donderdag 23 februari in de St. Victorkerk te 
Noordwijkerhout, aansluitend heeft de crematie 
plaatsgevonden in het crematorium “Rhijnhof” te 
Leiden.

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en
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Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
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INKOOP

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen
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heemstede - "Als iets of iemand dit 
keer de taart verdient, is het de Har-
monie wel", zegt Annelie Brummer. 
Brummer is VVD statenlid van Noord-
Holland en is vrijdag 17 februari naar 
wijkgebouw Princehof in Heemstede 
gekomen om het bestuur van Har-
monie St. Michaël een taart aan te 
bieden. Ze deed dat samen met Joke 
Brouwers, VVD gemeenteraadslid van 
Heemstede, in het kader van hun jaar-
lijkse taartenactie.

door Christa Warmerdam

De VVD-taartenactie vindt dit jaar 
voor het zesde opeenvolgende jaar 

plaats en is een compliment voor 
mensen en organisaties die bijdra-
gen aan de sociale cohesie, waar-
door de samenleving prettiger toe-
ven wordt voor ons allemaal. De 
Harmonie valt zeker onder deze 
categorie. De vereniging bestaat al 
102 jaar, bestaat uit drie orkesten 
onder leiding van John Brouwer 
en heeft 59 spelende leden.
Het idee om de Harmonie voor 
te dragen kwam van gemeente-

raadslid Brouwer. "Toen ik er over 
nadacht schoot het ineens door 
mijn hoofd dat de taart vorig jaar 
naar Imker Pim Lemmers ging 
vanwege die vreselijke brand. 
Bakker Tummers heeft toen spe-
ciaal bijentaartjes verkocht om de 
imker te helpen. Ik dacht: 'waar-
om doen we dat ook niet voor De 
Harmonie'?"
Terwijl het Klijn Örkest op de Prin-
ses Beatrixschool een prachtig 
kerstoptreden verzorgde, stond de 
aanhangwagen met al de slagwerk-
instrumenten bij de school gepar-
keerd. Vervolgens heeft iemand de 
aanhanger losgekoppeld en gesto-
len. Een schadepost van minimaal 
€ 25.000,-. Brummer: "Vreselijk 
voor de vereniging. De Harmonie 
speelt een belangrijke rol in het 
muzikale leven van Heemstede."
Secretaris van St. Michaël, Maria 
Zaal, is blij met de aandacht voor 
haar vereniging. "We zijn heel blij 
met de taartenactie en dat Tum-
mers speciale muziektaarten en 
muzieksleutels van schuim ver-
koopt. Een deel van de opbrengst 
is voor de verenigingskas en dat 
geld kunnen we goed gebruiken. 
We spelen nu op instrumenten 
die we geleend hebben van andere 
verenigingen en hebben instru-
menten van muziekhandelaren 
gehad. We waren wel verzekerd 
maar niet voor het totale bedrag. 
Daarom zijn we na de diefstal met-
een met acties gestart. We hebben 
onder andere een deurcollecte 
bij de oudejaarsviering in de St. 
Bavokerk gedaan en er staan nog 
andere acties op stapel. Binnen-
kort hebben we dankzij sponsors 
en de deurcollecte weer een aan-
hangwagen. Want dat is voor ons 
ook onmisbaar. We schaffen elke 
keer weer iets aan en zo schrapen 
we beetje bij beetje de boel weer 
bij elkaar. We hopen eind 2012 
weer helemaal compleet te zijn. 
Ik heb in ieder geval tegen alle 
Harmonie leden, familie en ken-
nissen gezegd dat ze veel taart 
moeten gaan halen. Maar dan wel 
natuurlijk de muziektaart van 
Tummers." x

"Als iets of iemand dit keer taart
verdient, is het de Harmonie wel"

Taartenactie VVD rond Valentijn

De diefstal van de aanhangwagen met alle slagwerkinstrumenten afgelopen 
jaar betekende een flinke tegenslag voor Harmonie St. Michaël. Reden voor 
de VVD om het bestuur met een taart een hart onder de riem te steken (Foto: 
Christa Warmerdam).

bloemendaal - Ook dit jaar besteedt 
D66 rond Valentijnsdag aandacht aan 
mensen en organisaties, die door hun 
inzet een bijzondere bijdrage leveren 
aan de maatschappij. Dit jaar is de 
keuze gevallen op de vervoersvrijwil-
ligers van Welzijn Bloemendaal die 
rijden in Aerdenhout, Bennebroek, 
Bloemendaal, Overveen en Vogelen-
zang.

door Ruud Vader

D66 Bloemendaal heeft grote waar-
dering voor mensen die in hun vrije 
tijd allerhande werkzaamheden 
verrichten met grote maatschappe-
lijke waarde. Deze vrijwilligers zijn 
een belangrijke motor, die musea, 
sportorganisaties, welzijn- zorg- en 
cultuurinstellingen aan de gang 
houden en ons erfgoed in stand 
houden.
Tijdens de jaarlijkse D66 Valen-
tijnsactie werden op 13 februari de 
vrijwillige chauffeurs van Welzijn 
Bloemendaal in het zonnetje gezet. 
Maurits van Tol, voorzitter van het 
D66 Bestuur Bloemendaal en Alice 

Jeltes, fractievoorzitter D66 Bloe-
mendaal, boden de chauffeurs en 
hun partners een echte D66 Bloe-
mendaal taart aan, als waardering 
voor hun continue bijdrage. Deze 
vrijwilligers vervoeren inwoners 
van de gemeente Bloemendaal van 
deur tot deur. Dit doen zij met zeer 
veel passie en naar volle tevreden-
heid van de passagiers. Voor inwo-
ners van alle woonkernen van de 
gemeente Bloemendaal die geen 
gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer, heeft Welzijn 
Bloemendaal goede alternatieven. 
Hun vervoer is persoonlijk en wordt 
uitgevoerd door kundige en vrien-
delijke vrijwilligers. Die zorgen 
voor vervoer met de eigen auto of 
met de bus van Welzijn Bloemen-
daal. De klanten zijn meestal oude-
ren, zij doen met name een beroep 
op Vervoer op Maat voor tandarts-, 
dokter- of ziekenhuisbezoek of voor 
het vervoer naar de supermarkt 
(boodschappen service). x

D66 waardeert chauffeurs
van Welzijn Bloemendaal

(Publiciteitsfoto).

haarlem/heemstede - Onder het motto 
'Ouderen en jongeren klikken samen 
beter' overhandigde Elan Wonen-
directeur Grischa Lowinsky dinsdag 
14 februari laptops en tablets aan drie 
organisaties.

Lowinsky: "Al een paar jaar stuurt 
Elan Wonen geen kerstkaarten 
meer. Het geld dat we op die manier 
uitsparen, besteden we aan een 
goed doel. Het doel dat we afgelo-
pen jaar kozen, had te maken met 
de 'livegang' van onze nieuwe web-
site www.elanwonen.nl."
Jongerenwerker Mike Doodeman 
was blij verrast toen hij vernam 
dat Jongerenhonk Plexat (Casca) in 
Heemstede was uitgekozen als 'goed 
doel'. Doodeman: "Het overkomt je 
natuurlijk niet zo vaak dat je een 

cadeau krijgt, zonder dat je erom 
vraagt. Casca werkt vaak samen 
met Elan Wonen op gebied van leef-
baarheid. Wij gaan de tablets dan 
ook inzetten voor speciale leefbaar-
heidsprojecten met (school)jeugd."
Behalve Plexat ontving het Steun-
punt voor Ouderen (onderdeel van 
Haarlem Effect) in de Van Oosten 
de Bruijnstraat laptops speciaal 
geschikt voor ouderen. Zij gaan 
de laptops inzetten voor de cursus 
'Dubbelklik'. In deze cursus leren 
buurtbewoners elkaar omgaan met 
de computer.
De Stichting Samen Haarlem aan 
de Ekamastraat in Haarlem gaat de 
ontvangen laptops gebruiken voor 
het onderdeel 'huiswerkbegelei-
ding' voor scholieren na schooltijd 
in Schalkwijk. x

'Ouderen en jongeren
klikken samen beter!'

Elan Wonen schenkt laptops en tablets

Van links naar rechts Grischa Lowinsky van Elan Wonen, Nabil El Mesbahi en 
Mohamed Mounji van Stichting Samen Haarlem, Mike Doodeman van Casca en 
Mirjam van Gens van Haarlem Effect (Foto: Elan Wonen - Yvonne Mul).

overveen - Bij een frontale aanrijding 
in Overveen zijn vorige week don-
derdagochtend twee zwaar gewon-
den gevallen. Het ongeval gebeurd 
rond half twaalf op de Zeeweg in 
Overveen. Twee racefietsers reden 
over de Zeeweg, de voorste week 
uit voor een tegemoet komende 
scooter maar de tweede racefietser, 
een 51-jarige man uit Nieuw-Ven-
nep, zag hem te laat. De racefietser 
en de scooterrijder (geen gegevens 
bekend) kwamen hierna hard fron-
taal met elkaar in botsing. Diverse 
hulpdiensten, waaronder het trau-
mateam uit Amsterdam, kwamen 
naar de Zeeweg voor medische 

assistentie. De scooterrijder en de 
racefietser zijn na eerste medische 
behandeling ter plaatse met ernstig 
letsel overgebracht naar het zieken-
huis. Volgens een aanwezige agent 
mogen beide mannen van geluk 
spreken dat ze een helm droegen. De 
verkeersongevallenanalyse (VOA) 
van de politie heeft een onderzoek 
ingesteld naar de exacte toedracht 
van het ongeval. De Zeeweg is tijde-
lijk afgesloten geweest in verband 
met het landen en opstijgen van het 
traumateam. x

Twee zwaargewonden
bij frontale aanrijding

(Foto: Michel van Bergen).
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Nieuw van de Staatsloterij:
Het Miljoenenspel!
Het Miljoenenspel is een wekelijkse 
loterij waarbij niet 1 persoon de hele 
jackpot wint, maar waarbij de jackpot
wordt verdeeld in prijzen van € 1 miljoen.
Het Miljoenenlot kost € 5,- de trek-
king is elke zaterdag vanaf 3 maart.

Tickets voor KNSB te koop bij Primera:
Essent ISU World Cup
Essent ISU WK Afstanden.
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

Op donderdagavond zal gezien de uitkomst van de commissievergadering 
de raad instemmen met het college voorstel niet mee te werken met een 
wijziging van het bestemmingplan ten behoeve van een opknapplan Els-
woutshoek. Het opknapplan Elswouthoek behelst het herstel van het land-
goed (rijksmonument en liggend in de ecologische hoofdstructuur) plus de 
nieuwbouw van een vrijstaande woning in het landgoed. De eigenaren heb-
ben de gemeente Bloemendaal gevraagd het bestemmingplan te wijzigen 
zodat een vrijstaande woning kan worden gebouwd. Bij de behoordeling 
van dat verzoek is gekeken naar de mogelijkheden welke de structuurvi-
sie en het bestemmingplan bieden. De structuurvisie Bloemendaal is zeer 
recent aangenomen en is bij uitstek geschikt bij de beoordeling of een 
wijziging gewenst is. In deze structuurvisie wordt de eenheid van hoofd-
gebouw, bijgebouwen, tuin en landschap die op landgoederen aanwezig 
is als een unieke kwaliteit aangemerkt die behouden moet blijven. In de 
structuurvisie wordt ingezet op het in tact houden van de huidige grote 
groene landgoederen, zonder mogelijkheid tot versnippering of splitsing. 
Het toestaan van nieuwbouw geeft een mogelijkheid tot versnippering of 
splitsing en is daarom een niet gewenst. Het college heeft ook gekeken 
om er bijzondere omstandigheid die de rede geven een wijziging toe te 
staan.
Door de nieuwbouw wordt geen historische situatie wordt teruggebracht 
waarmee een cultuurhistorische waarde wordt gediend. D66 vind net als 
het college dat bewoners, buurgemeenten, andere overheden en maat-
schappelijke organisaties moeten er vanuit kunnen gaan dat de gemeente 
de structuurvisie juist hanteert. Het verzoek om te bouwen in de ecolo-
gische hoofdstructuur is zoals gebruikelijk aan de provincie voorgelegd. 
Als reactie wijst De provincie erop dat de bouw van een woning op de 
voorgestelde locatie op grond van de provinciaal ruimtelijke verordening 
niet is toegestaan. Ontheffing van het verbod op woningbouw in landelijk 
gebied is volgens de provincie niet haalbaar, omdat nut en noodzaak niet 
zijn aangetoond en ook niet kunnen worden aangetoond. De provinci-
ale ruimtelijke verordening is een planologisch bindend instrument voor 
zowel provincies als gemeenten. De fractie van D66 Bloemendaal staat wel 
positief tegen het herstelplan van het landgoed. De eigenaren hebben met 
zeer veel zorg een complete visie op ecologie en beheer van het landgoed 
gemaakt. D66 verwacht dat het herstelplan - zonder nieuwbouw - een grote 
kans van slagen heeft. Zonder de nieuwbouw kan het opknapplan van 
Elswout in schoonheid schitteren.

Jerker Westphal,

D66 Bloemendaal x

Opknapplan voor Elswoutshoek
dreigt in schoonheid te sterven

bloemendaal - In de vergadering van de 
commissie Grondgebied van 9 februa-
ri verwees de VVD fractie het opknap-
plan van landgoed Elswoutshoek 
naar de prullenbak. Woordvoerder 
Hans Wiedeman deed dit eerst op 
grond van regelgeving die zich verzet 
tegen het bouwen van een vervan-
gende woning. Hij werd echter snel 
ingehaald door zijn fractievoorzitter 
die er argumenten bij sleepte over 
landgoedeigenaren elders die zich 
schuldig zouden maken aan winst-
bejag en truukjes. Naar aanleiding 
van het artikel hierover in onze krant 
van 16 februari komt nu de vraag naar 
boven of de fractievoorzitter zich daar 
zelf niet schuldig aan heeft gemaakt.

door Ruud Vader

Hans Slewe, mede-eigenaar van 
Elswoutshoek, had zich op 9 febru-
ari geërgerd aan de wijze waarop 
VVD-fractievoorzitter Peter Boei-
jink de revitaliserings plannen 
had afgewezen, nadat die eerder 
tijdens een bezoek een positieve 
indruk had achtergelaten en zelfs 
plannen voor een gezamenlijk bio-
mass project had besproken. De 
andere mede-eigenaar, Rob Slewe, 
gaat in een email aan het bestuur 
van de VVD afdeling Bloemendaal 
op 20 februari een stap verder en 
vraagt om excuses en een onder-
zoek naar belangenverstrengeling 
door de fractievoorzitter. Hij vindt 
het optreden van Boeijink in de 
commissievergadering 'stuitend' en 
vraagt zich af of de 'enorme tegen-
werking' van de VVD kan voortko-
men uit teleurstelling bij Boeijink 
over het niet doorgaan van de bio-
massa plannen.

Privé of zakelijk
Rob Slewe beschrijft hoe Boeijink 
in het najaar van 2010 het landgoed 
bezocht: "De heer Boeijink was zeer 
enthousiast over het totaalplan. De 
biomassa component interesseerde 
hem het meest want hij vertegen-
woordigde een fabrikant. Hij deed 
zelfs een voorstel om gezamenlijk 

een businessmodel te ontwikkelen 
voor grootschalige biomassaopwek-
king regionaal! (…) Ik was verbaasd 
over het feit dat een prominent 
lid van de VVD privé een zakelijk 
voorstel doet tijdens een bezoek 
aan Elswoutshoek over samenwer-
king met de gemeente (…). Gezien 
het feit dat toen reeds de samen-
werking met de gemeente stroef 
verliep heb ik de heer Boeijink een 
keurig mailbericht gestuurd dat ik 
af zag van het gezamenlijk ontwik-
kelen van biomassa activiteiten bui-
ten Elswoutshoek om. Daarna heb 
ik geen contact meer gehad. (….) Uit 
zijn volstrekt onjuiste bewering dat 
ik alleen maar uit ben op geldelijk 
gewin (…) laat hij blijken kenne-
lijk heel teleurgesteld te zijn dat 
wij niet zakelijk met hem een busi-
nessplan omtrent biomassa hebben 
willen opstarten. (…) U zult begrij-
pen dat ik behoorlijk teleurgesteld 
ben in de handelswijze van de heer 
Boeijink en de VVD in Bloemendaal. 
(….) Ik had dus samen met de heer 
Boeijink een biomassa project moe-
ten opstarten en dan hadden wij 
nu niet zo ontzettend veel tegen-
werking gehad voor een plan dat 
nota bene door alle experts wordt 
toegejuicht. (…) Ik eis in ieder geval 

dat de heer Boeijink in de openbaar-
heid zijn onjuiste en mijns inziens 
stemmingmakende beweringen 
intrekt en een onderzoek naar deze 
belangenverstrengeling."

Reactie VVD
De uitspraak van Hans Slewe vori-
ge week hadden wij voor hoor en 
wederhoor aan Boeijink voorge-
legd, maar deze heeft daar niet op 
gereageerd. Deze keer vroegen we 
om een reactie van het afdelingsbe-
stuur van de VVD op de mail van 
Rob Slewe. Robert Heerze (vice 
voorzitter): "Het is jammer dat 
Slewe Boeijink verdenkt van belan-
genverstrengeling. Volgens ons is 
daar geen sprake van. Boeijink is 
inderdaad betrokken bij innovatie-
ve biogas ontwikkelingen en kan 
daar enthousiast over spreken. Dat 
heeft hij in dit geval zonder twijfel 
ook gedaan. 
Hij is integer en bijbedoelingen zoals 
hem nu worden toegeschreven zijn 
volgens ons geheel onterecht. Maar 
het is bekend dat je als bestuurder 

Peter Boeijink in opspraak over
biomassaproject Elswoutshoek

Vragen over belangenverstrengeling

VVD fractievoorzitter Peter Boeijink 
hier op archieffoto toen er nog geen 
verdenking bestond over belangen-
verstrengeling (Foto: Ruud Vader).

in uitspraken voorzichtig moet zijn 
om geen verkeerde indrukken te 
wekken. Van argumenten die Boei-
jink in de commissievergadering 
aanvoerde over winstbejag van 
landgoedeigenaren en openstel-

lingstijden van een park nemen we 
afstand. Hij had zich beter kunnen 
beperken tot de punten over regel-
geving en beleid, zoals die door 
Hans Wiedeman naar voren waren 
gebracht." x
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Het mooiste natuurgebied 
van Nederland!
3-daags arrangement Veluwe, 
vanaf € 79,95 p.p. 
Wat is Nederland toch prachtig! 
Pharos Reizen van ANWB heeft 
een zeer aantrekkelijk arrangement 
voor u samengesteld, op de 
Veluwe! Het grootste natuurgebied 
van Nederland is een heerlijke plek 
om er even helemaal uit te zijn! 
U kunt prachtig wandelen door 
de geurende bossen. Of maakt u 
een mooi fi etstochtje? Er zijn ook 
leuke culturele uitstapjes te maken, bijvoorbeeld naar Paleis Het Loo. 
En Putten zelf is een gezellig dorp met leuke cafeetjes en restaurantjes. 
Kortom: 3 dagen heerlijk ontspannen! 

Uw verblijf 

U verblijft in het Hampshire Hotel 
– Mooi Veluwe in Putten, de ideale 
uitvalsbasis voor onbegrensde 
fi ets- en wandeltochten in 
het grootste aaneengesloten 
natuurgebied van Nederland. Het 
hotel heeft o.a. een sauna, een 
sfeervol restaurant en een gezellige 
bar. 

Inbegrepen

2x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
1x driegangen-welkomstdiner 
1 uur gebruik sauna (incl. badjas)
1 dag gebruik hotelfi ets, incl. fi etsroute 

Prijzen

21/02-29/02 79,95
01/03-31/03 99,50 
01/04-30/04 109,50 

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten, toeristenbelasting 
en kosten calamiteitenfonds. 

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers, of via 0900 – 365 65 65 (20 cpm, max. 
€ 10,- per gesprek) met zoekcode 67999

bennebroek - Vanaf 27 februari tot 
en met 18 maart wordt door de Ben-
nebroekse winkeliers en Europa's 
grootste speeltuin Linnaeushof een 
voorjaarsactie georganiseerd waarbij 
vijftien seizoenkaarten voor de speel-
tuin gewonnen kunnen worden.

Om kans te maken op deze prijs ont-
vangt de klant bij aankoop van een 
bepaald bedrag of bij een bepaald 
product een lot. 
Uniek aan deze actie is dat elke 
winkelier zelf bepaalt waarbij de 
klant een lot ontvangt. Kijk daar-
voor per winkel op het raambiljet 
of in de winkel waarbij men een lot 

ontvangt, want dit verschilt dus per 
winkel.
Loten kunnen bij alle deelnemen-
de winkeliers ingeleverd worden. 
Dinsdag 20 maart worden uit alle 
ingeleverde loten vijftien prijswin-
naars getrokken. Alle prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht. De prijs-
uitreiking vindt plaats op woensdag 
28 maart bij speeltuin Linnaeushof. 
Uiteraard is dan ook Bennie Broek 
aanwezig. Speeltuin Linnaeushof 
is elke dag van 10.00 tot 18.00 uur 
geopend van 28 maart tot en met 
30 september. Meer informatie over 
de speeltuin is te vinden op www.
linnaeushof.nl. x

Win kaarten voor Linnaeushof

bloemendaal - Het is dinsdag 31 maart 
1942 als de laatste Joodse ingezete-
nen van Bloemendaal en Bennebroek 
de gemeente verlaten en zich in 
Amsterdam melden in de Hollandse 
Schouwburg. Van daaruit beginnen 
de transporten naar diverse concen-
tratie-kampen. Slechts enkelen over-
leven dit. Aan deze trieste gebeur-
tenis wordt op 30 maart 2012 een 
bijzondere herdenking gewijd in de 
burgerzaal van het gemeentehuis.

door Ruud Vader

Net als dit jaar loopt in maart 1942 
een strenge winter ten einde. Daar-
in is op 22 januari de achtste Elfste-
dentocht gehouden. Een moeilijke 
tocht omdat het schaatsen en de 
spertijden (mensen mochten in 
het donker niet op straat komen) 
zich lastig met elkaar verdroegen. 
Winnaar was Sietze de Groot (8 
uur en 44 minuten). Twee dagen 
eerder is de Wannsee conferentie 
gehouden, waarbij Nazi-kopstuk-
ken bespraken hoe de zogenaamde 
Endlösing moest worden ingericht. 
De effecten daarvan zijn al snel 
merkbaar, ook in onze gemeente. 
Joden mogen bepaalde functies 
al niet meer vervullen en worden 
op grond van artikel 6/1941 van 
het Reichskommissariat in Den 
Haag allemaal geregistreerd. Voor 
zover ze niet zijn ondergedoken 
tenminste. De 451 geregistreerden 
moeten zich uiterlijk op 31 maart 
in Amsterdam melden. Dat zijn 
152 mannen, 177 vrouwen, 69 jon-
gens en 53 meisjes. Van ruim 100 is 
bekend waar zij woonden en waar 
ze zijn overleden.

Herdenking
De Stichting Bloemendaal Initiatief 

heeft de gemeente bereid gevon-
den om ter herdenking op vrijdag 
30 maart 2012 in de burgerzaal een 
bijzondere bijeenkomst te houden. 
De zaal is open vanaf 13.30 en de 
herdenking begint om 14.00 uur. 

Omlijst met vleugelmuziek door 
Jaap Stork worden de namen van 
Joodse inwoners, waar zij hebben 
gewoond en waar zij zijn overleden 
genoemd. Verder worden er korte 
toespraken gehouden door Rabbijn 
Shmuel Spiero, burgemeester Ruud 
Nederveen en Robert Verrijk, vice 
voorzitter van de stichting.
Verrijk zal een kort overzicht geven 
van de vele maatregelen die de bezet-
ters vanaf september 1940 al tegen 
de Joden hadden ondernomen. Hij 
zal ook stilstaan bij het bekende 
Joodse vondelingetje Remy Duin-
wijck (eigenlijk Koentje Gezang). 
Dit  jongetje is op 16 oktober 1942 
in Bloemendaal gevonden en wordt 
uiteindelijk op 21 mei 1943 in Sobi-
bor omgebracht.
Lezers die de herdenking willen 
bijwonen zijn bij deze uitgenodigd 
om zich daarvoor aan te melden 
via r.w.f.verrijk@planet.nl, of telefo-
nisch via 023-5253671. Meer infor-
matie over Bloemendaal en Benne-
broek in de oorlog is te vinden op 
http://1940-1945.bloemendaal.nl. 
Voor Bennebroek is dat http://1940-
1945.bennebroek.nl. x

Laatste Joodse ingezetenen
melden zich in de hoofdstad

Bloemendaal en Bennebroek, 70 jaar geleden:

Het bekende Joodse vondelingetje 
Remi van Duinwijck (Foto: http://1940-
1945.bloemendaal.nl).

heemstede - "Deze maand bestaat het 
Loket Heemstede precies tien jaar. 
Deze prijs is een mooie kroon op het 
werk", aldus wethouder Jur Botter die 
onder andere Wmo-beleid in zijn por-
tefuille heeft. Het Loket Heemstede is 
op de eerste plaats geëindigd in de 
landelijke Wmo-loket top 100 over 
2011. Dit werd vorige week bekend tij-
dens een symposium van de Stichting 
Vraagwijzer. Deze stichting houdt elk 
jaar een onderzoek onder de Wmo-
loketten in Nederland.

Bij een Wmo-loket (Wmo = Wet 
maatschappelijke ondersteuning, 
-red.) kunnen mensen met een 
beperking terecht voor diverse 
voorzieningen zoals huishoude-
lijke hulp, een rolstoel, woon- en 
vervoersvoorzieningen. Bij de tot-
standkoming van de top 100 werd 
beoordeeld op service, bekendheid, 
organisatiegraad, werkwijze, com-
municatie en samenwerkingsaf-
spraken met organisaties. Aan het 
onderzoek deden ruim 200 loket-
ten mee.
Stichting Vraagwijzer houdt elk 
jaar een onderzoek onder de Wmo-
loketten in Nederland. Vraagwijzer 
is een stichting, voortgekomen uit 
de OL2000 visie van de overheid 
waarbij de inrichting van klant-
vriendelijke loketten door over-
heden voorop stond. Vraagwijzer 
heeft naar ruim 400 gemeenten 
een vragenlijst gestuurd, ruim 200 
loketten hebben de vragenlijst 

beantwoord.

'Brede blik'
Vooral de samenwerking binnen 
het loket en de brede blik waarmee 
vragen van klanten worden beant-
woord, zijn sterke punten van het 
Loket Heemstede. In het Loket 
Heemstede werken onder regie van 
de gemeente de volgende partijen 
samen: Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH), Kontext (wel-
zijn en maatschappelijke dienstver-
lening), Zorgbalans, Tandem (voor-
heen Steunpunt Mantelzorg) en de 
gemeente Heemstede.
Kenmerkend voor de werkwijze 
is de brede blik waarmee naar de 
vraag van de klant wordt gekeken. 
De praktijk leert dat klanten met 
een bepaalde vraag naar het loket 
komen, maar dat hier vaak een 
andere behoefte of vraag achter 
zit. Door goed door te vragen en te 
kijken naar de situatie waarin een 
klant zit, kan de dienstverlening 
goed op maat gesneden worden. 
Ook huisbezoeken maken deel uit 
van de brede  aanpak van het Loket 
Heemstede.
De betrokken wethouders Jur Bot-
ter en Pieter van de Stadt zijn uiter-
aard blij met de uitkomsten van het 
onderzoek. Pieter van de Stadt, wet-
houder Sociale Zaken, constateert: 
"Al jaren scoort het loket goed in 
onderzoeken en de nummer 1 
notering in de Wmo-loket top 100 
onderstreept dit eens te meer." x

'Kroon op het werk'
Heemstede heeft beste Wmo-loket

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

haarlem/regio - Tijdens de voorjaars-
vakantie zal museum Het Dolhuys aan 
de Schotersingel in Haarlem ook de 
deuren van De Bovenkamer voor het 
grote publiek openen. De Bovenkamer 
is een educatief programma over het 
puberende brein dat door de week 
alleen is geopend voor middelbare 
scholieren.

In de voorjaarsvakantie kunnen 
ook ouders met pubers op ontdek-
kingstocht door het puberende 
brein. Op een interactieve manier 
leren zij hoe hun brein werkt 

en dat van de ander. In het spe-
ciaal ontworpen 'Breinlab' kun-
nen pubers hun persoonlijkheid 
testen. Waarom zijn juist zij zo 
impulsief, emotioneel of vatbaar 
voor verslaving? De Bovenkamer 
is tijdens de voorjaarsvakantie 
geopend van dinsdag 28 februari 
tot en met zaterdag 3 maart. Ieder 
uur zijn er extra rondleidingen, 
om 13.00, 14.00. 15.00 en 16.00 
uur. 
Op de zondagen in de vakantie - 26 
februari en 4 maart - is er altijd een 
open rondleiding door De Boven-
kamer om 14.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.hetdol-
huys.nl/De-Bovenkamer. x

Puberbrein
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Deze maand begint de lente. En wel op 20 maart om 06.14 uur 's mor-
gens. Die dag zijn dag en nacht ongeveer een lang. Het woord lente is 
al oud. Het komt van het woord lang en verwijst naar het lengen der 
dagen. Door de eeuwen heen is de lente in de menselijke geest altijd 
verbonden geweest met vruchtbaarheid. Bij diverse lentefeesten, onder 
andere die waarbij veel eieren worden gegeten, worden vaak symbolen 
van vruchtbaarheid gebruikt. De paashaas is daar een van.
Thijsse vond helemaal niet dat op 20 maart de lente begon. Hij zei vaak, 
dat dan de tweede lente begint. De eerste hadden we volgens hem dan 
al  gehad. Zoals zo vaak had hij natuurlijk groot gelijk. Want hazelaar 
en wilg zijn dan al uitgebloeid en de sneeuwklokjes en winterakonieten, 
begin maart nog prachtig, zijn dan volledig op hun retour.
Dit jaar, nu we zo lang flinke vorst hebben gehad, komt de lente mis-
schien een beetje langzaam op gang. Maar zeker is dat op 1 april (geen 
grap) de 'Stinzenplantendag' wordt gehouden. Schrijft u dat maar vast 
op in de agenda. In de column van april hoop ik u daarover meer bijzon-
derheden te kunnen geven.
Maart is, vind ik, de beste maand om de ontwikkeling van de prille groei 
te volgen. De bomen zijn nog kaal, de struiken beginnen langzaam in 
blad te komen en het daglicht kan de bodem nog zeer goed bereiken. 
Zo kunt u de kruidlaag mooi bekijken. Die zit vol met stinzenplanten. 
Het sneeuwklokje en de winterakoniet zijn er begin maart nog wel, en 
in de loop van de maand wordt alles steeds mooier en kleurrijker. Bos-
geelster, vingerhelmbloem, holwortel, longkruid, anemonen, daslook, 
wilde narcis, bostulp, sterhyacint , boshyacint en vele sleutelbloemen. 
Niet alleen in Thijsse's Hof kunt u dat zien, maar elk binnenduinbos laat 
u daar op een of andere wijze van genieten.
Het nieuwe leven ontwikkelt zich niet alleen in de plantenwereld. Als 
het even boven de 10 graden is gaan de bijen vliegen en de padden trek-
ken. Voor de padden komen dan weer vele tientallen vrijwilligers in de 
weer om ze veilig aan de andere kant van de voor hen gevaarlijke wegen 
te krijgen. Mooi werk  en altijd met veel goed resultaat, vooral als u een 
beetje voorzichtig rijdt.
Het geroep, gefluit en getierelier van de vogels gaat ons misschien wel 
al 's morgens wakker maken. Niets vind ik fijner! Het betekent dat onze 
gevederde vrienden volop bezig zijn met de paarvorming en het afba-
kenen van hun territoria. De populaire merel voorop, en de zanglijster 
laat zich met zijn juichend  lied zeker niet onbetuigd in het morgenkoor. 
En let maar eens goed op, in de loop van de maand voegen zich nieuwe 
stemmen bij het koor. Het begint rond de tweede week van maart met 
de terugkeer van de tjiftjaf uit het zuiden. Vrij snel gevolgd door het 
zwartkopje.
Nu de bomen nog kaal zijn kunt u het vogelvolk ook goed bekijken. 
Neem er eens de tijd voor. En vast ziet u dan ook een eekhoorntje. Deze 
maand zijn ze nog in de paartijd en jagen ze elkaar in vliegende vaart na 
door de bomen. Vooral 's morgens vroeg en tegen het donker worden.
'Onze' eekhoorn (Sciurus vulgaris), ook wel rode of gewone eekhoorn 
genoemd, komt in ons land en in heel Europa het meest voor. Hun lijfje 
is ruim twintig centimeter lang en hun prachtige pluimstaart ook. Hun 
kleur varieert enorm. Van bijna zwart via allerlei kleuren rood en bruin 
naar een beetje geelachtig. Ze hebben een mooi wit buikje. De gemid-
delde eekhoorn blijft ongeveer zes jaar in leven. Het zijn knaagdieren en 
ze eten noten, zaden, knoppen, schors en paddenstoelen. Maar ook eie-
ren, insecten, kleine jonge dieren en jonge vogels die ze uit de holletjes 
en nesten roven. In Thijsse's Hof zie je ze ook tijdens de wintervoedering, 
zoals u op de foto kunt zien.
Ze bouwen hun bolvormige nesten van takjes dicht tegen de stam van 
naaldbomen en bekleden die met gras, mos en uitgeplozen mos.  De 
jongen, meestal een drietal en in april geboren, blijven ongeveer acht 
weken in het nest en zijn als ze drie maanden oud zijn zelfstandig.
Hoe dan ook. Maart, april en mei. Het wordt feest in de natuur. Ga  naar 
buiten en maak het mee! Kijk ook even op www.thijsseshof.nl voor spe-
ciale informatie.

Willem Holthuizen,

Voorzitter Thijsse's Hof   

Foto eekhoorn:  Ekke Wolters

Thijsse's Hof in Maart

spaarnwoude - Medewerkers van 
Informatieboerderij Zorgvrij wacht-
te donderdagochtend 9 februari een 
onaangename verrassing. Een vos 
had middels vernuftig knaagwerk 
in de achterdeur het kippenhok in 
weten te komen. Eenmaal binnen 
en na helaas een flinke slachtpar-
tij wist het opportunistische dier 
er echter niet meer uit te komen; 
het had zichzelf ingesloten. De vos 

is vervolgens door boer Klaas en 
één van de medewerksters vrijgela-
ten. Voor wie daar vraagtekens bij 
plaatst: vossen zijn een beschermde 
inheemse diersoort en kunnen zich 
met succes beroepen op 'artikel 4, 
eerste lid, onder a' van de Flora- en 
Faunawet. Advocaat Voszkowicz 
had het niet beter kunnen ver-

woorden. Extra mazzel voor Rein-
tje was daarnaast dat werd besloten 
de dode kippen in het hok achter 
te laten voor het geval hij terug-
komt en wellicht nog meer schade 
aanricht. Er worden uiteraard wel 
maatregelen genomen om de hok-
ken beter te beveiligen. x

Al leek Reintje niet zo snugger,
hij mocht wel de kippen houden

Kippenhok Zorgvrij: vos sluit zich in

(Foto's: Informatieboerderij Zorgvrij - Tekst: Michiel Rehwinkel).

spaarnwoude - In de voorjaarsvakan-
tie kunnen kinderen op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude 
een gezellig lentepotje maken. Een 
potje narcissen wordt versierd met 
takjes, veertjes en lieveheersbeest-
jes. Het knutselen is van maandag 
27 februari tot vrijdag 2 maart tussen 
13.00 uur en 16.00 uur (€ 4,-). Rond 
1 maart worden de eerste lamme-
tjes verwacht, wie weet zijn ze in de 
vakantie te bewonderen.

In de boerderij is de mooie ten-
toonstelling OverNachten te zien. 
In een mooi donker sprookjesbos 
leren kinderen op speelse wijze van 
alles over dieren. In de boerderij is 
ook een expositie van twee mede-
werkers van de boerderij te zien. 
Nieuw in de boerderij is de kist met 
Oudhollandse spelletjes die te huur 

is. In een kist zitten zes leuke spel-
letjes die in de boerderij kunnen 
worden gespeeld.
Iedere middag rond 16.30 uur wor-

den de koeien gemolken en vertel-
len de boeren graag over de dieren 
en de boerderij. In de vakantie is de 
boerderij alle dagen open van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Informatieboer-
derij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 
50 in Spaarnwoude (Velsen-Zuid), 
023-5202828, www.spaarnwoude.
nl.

Kaas maken
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude leert graag hoe men 
een eigen (baby)kaasje kunt maken 
van rauwe melk, in dit geval van de 
koeien van Zorgvrij, een babykaasje 
wordt gemaakt. Behalve kaas kan 
men ook boter maken en rondkij-
ken in de stallen van de boerderij. 
De workshop kost € 20,- per per-
soon (inclusief koffie en thee). De 
workshop wordt gegeven op zater-
dag 3 maart van 11.00 tot 14.00 uur. 
Groepen kunnen ook op afspraak 
op een andere dag de workshop 
volgen. Voor meer informatie en 
aanmelden, tel. 023-5202828 of kijk 
www.spaarnwoude.nl.

Lammetjes maken
In de voorjaarsvakantie worden de 
eerste lammeren verwacht op Zorg-
vrij. Altijd feest voor de boeren en 
het publiek. In de maanden maart 
en april kunnen kinderen drie lam-
metjes knippen en plakken. Als de 
lammetjes klaar zijn worden ze 
opgevuld met echte schapenwol. 
Dit kan van donderdagmiddag 1 
maart tot en met zondagmiddag 29 
april tussen 13.30 en 15.30 uur en 
het kost € 2,-. Voor wie liever thuis 
wil knutselen is het knutselpakket-
je ook aan de balie te koop. x

In de vakantie naar Zorgvrij

Gelukkig is er ook nog genoeg leuk 
nieuws vanaf Zorgvrij te melden (Foto: 
Roderick de Veen).

Kinderen kunnen aankomende week 
ook zelf lammetjes maken op de boer-
derij (Publiciteitsfoto). x
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fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
Kerkstraat 36 Noordwijkerhout

www.centmeubelen.nl             
0252-525290

Meubels op maat in Teak, Eiken en Grenen

Voorjaarsactie Bennebroek

Linnaeushof en de winkeliers van Bennebroek
organiseren een speelse voorjaarsactie.
Van maandag 27 februari t/m zondag 18 maart ontvangt u bij uw 

aankopen bij elke deelnemende winkel een lot waarmee u kans maakt op 
een seizoenkaart van Europa’s grootste speeltuin.

15 seizoenkaarten
Er worden 15 kaarten t.w.v. € 42,50 verloot. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 

28 maart als Linnaeushof voor het nieuwe speelseizoen haar deuren weer opent.

Natuurlijk is dan ook Bennie Broek aanwezig!

Ga snel naar de winkels en speel mee!

&

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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bloemendaal - Afgelopen donderdag 
16 februari was er een lezing over 
de geschiedenis van Droste Cacao in 
de Vijverbergkerk te Bloemendaal. 
De lezing werd goed bezocht door 
zo'n vijftig belangstellenden. Mari-
anne van Beek vertelde op boeiende 
wijze over de eens zo succesvolle en 
beroemde Chocoladefabriek aan het 
Noorder Buiten Spaarne in Haarlem.

door René Snoeks

Droste Cacao is een begrip voor 
velen. Wie is er niet mee opgege-
roeid: de beroemde flikken, offici-
eel pastilles genaamd, de chocola-
deletters en natuurlijk het heerlijk 
kopje warme Droste cacao. Tijdens 

de lezing werd er een duidelijk 
historisch en compleet beeld van 
Droste geschetst. Het ontstaan in 
de Haarlemse Grote Houtstraat, de 
bouw van de fabriek aan het Noor-
der Buiten Spaarne, de internatio-
nale roem van het familiebedrijf 
en de sluiting van de fabrieken 
in Haarlem eind vorige eeuw. De 
vele overnames die volgden en wat 
Droste nu nog is en vervaardigd.
Marianne van Beek had ook uit 
haar eigen collectie veel Droste 
artikelen meegebracht. Zoals een 
deel van het bekende servies, de 
plaatjesalbums en veel unieke 
verpakkingen die zij gebruikt ter 

illustratie van haar verhaal en 
wat de lezing bijzonder interes-
sant maakte. Bij het laten zien 
van de vele verschillende blikken 
en bonsbonsdozen zijn de 'Oh ja's' 
niet van de lucht. Veel luisteraars 
kennen ze nog van vroeger. Van 
Beek heeft er ook zichtbaar ple-
zier in om haar uitgebreide kennis 
met het aandachtige publiek te 
delen. En zij weet veel te vertellen, 
niet alleen van de geschiedenis 
maar ook hoe zij aan vele bijzon-
dere en zeldzame Drostespullen is 
gekomen. Soms door ruilingen en 
soms door een advertentie. Zo is zij 
bijvoorbeeld in het bezit van een 
uiterst zeldzaam verzilverd panne-
tje, voor de pastilles, dat bij het 35-
jarig bestaan van de firma in 1925 
werd uitgegeven. Marianne: "Het 
leuke van verzamelen is de sport 
om weer wat nieuws te vinden en 
het gunnen."
In de pauze is er voor iedereen 
thee met een pastille. Na de pauze 
wordt het verhaal van de chocola-
deproducent afgerond. En ook hier 
duikt weer een leuk verhaal op 
over een mevrouw die tijdens een 
eerdere lezing verbaasd opmerkte: 
"U vertelt niets over de strikken op 
de bonsbondozen." Wat bleek: de 
dame in kwestie had zelf bij Droste 
gewerkt en maakte zo'n 500 strik-
ken, met de hand, per dag. "Niet 
te geloven!" hoor je in het publiek. 
"Ja", gaat Marianne verder, "en 
maakte zij er meer, dan kreeg zij 
een bonus."
Na afloop bekijkt iedereen de uit-
gebreide collectie die is uitgestald. 
Marianne is tevreden en blij dat 
iedereen zo genoten heeft en ziet 
uit naar haar volgende lezing: "Ja, 
die staat al geboekt, mijn 400ste." 
Bij de uitgang ontvangt iedere 
bezoeker van de organisatie een 
chocoladeletter. Op naar huis en 
smullen maar. x

'Oh, lekker: chocoladeflikken!'
Druk bezochte lezing over Droste Cacao

Iedereen bekijkt de bijzondere uitgestalde collectie (Foto: R.S.P. ©2012).

Het uiterst zeldzame pastille-pannetje 
uit 1925 (Foto: R.S.P. ©2012). x

bloemendaal - De Hobo's in Amerika 
zijn aanstaande zondag het thema 
dat Annemike van der Meiden behan-
delt tijdens de religieuze bijeenkomst 
in De Kapel aan de Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Een hobo is een zwer-
ver die deel uitmaakt van de Ameri-
kaanse subcultuur van rondreizende 
dakloze arbeiders. Het was vanaf het 
einde van de negentiende tot ver in 
de twintigste eeuw een bekend ver-
schijnsel in de Verenigde Staten. 
Anno nu zijn er nog maar weinig.

door Michiel Rehwinkel

Eind negentiende, begin twintigste 
eeuw waren er veel zwervers op het 
platteland van Amerika onderweg 
van werk naar werk. Door de cri-
sis werd hun aantal steeds groter. 
Hobo's doorkruisten het land door 
illegaal mee te rijden met goede-
rentreinen. Die treinen reden op 
sommige plaatsen zo langzaam dat 
men er zonder veel risico op kon 
springen. Omdat deze treinen vaak 
erg lang waren, merkte het trein-
personeel er meestal niets van. Op 
populaire opstapplaatsen waren 
soms speciale beveiligingsmensen, 
bekend als 'bulls', aanwezig om de 
hobo's bij de treinen weg te hou-
den.

Symbolentaal
Voor onderlinge communicatie 
gebruikten hobo's een symbolen-
taal. Ze brachten 'tekens' aan op 
hekken, bomen en huizen. Door 
middel van die tekens gaven zij hun 
eigen ervaringen met de bewoners 
van die huizen door aan andere 

zwervers, die na hem kwamen. Ze 
gaven daarbij tips door of waarschu-
wingen: 'je moet vrome praatjes 
houden, dan krijg je eten' of 'man 
met geweer'. Niet iedereen begreep 
de tekens, maar de zwervers onder 
elkaar wel.
De Nederlander Gerard Leeflang, 
die tijdens zijn leven actief was 
als marconist, 'fatsoenlijk zwer-
ver' (hobo), journalist en schrijver, 
schreef in 1984 het boek 'American 
Travels of a Dutch hobo 1923-1926', 
over zijn avonturen als hobo in de 
Verenigde Staten van de vroege 
jaren twintig. Tijdens zijn eerste 
bezoek aan New York als marconist 
werd hij zo getroffen door de Ame-
rikaanse manier van leven dat hij 
zijn schip verliet.

Hobo's en de kerk
Maar dan de sprong naar het heden. 
Annemike van der Meiden: "In onze 
tijd, waarin de kerken leeglopen, 
zijn religieuze gemeenschappen 
ook een beetje als die hobo's. De 
taal, de liederen en de beelden 
die we in de religieuze bijeen-
komsten gebruiken worden niet 
zomaar meer begrepen… daarover 
moet gepraat worden. Vaak is uit-
leg nodig. In Waterland heeft een 
kunstenares hobo-tekens ontwik-
keld en zelf heb ik er een 'spel' met 
hobottekens van gemaakt om met 
elkaar in gesprek te gaan over wat 
ons geloof inhoudt. Dat kan mooie 
vrome praatjes opleveren."
De religieuze bijeenkomst begint 
om 10.30 uur, de toegang is gratis. 
Zie ook www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Mooie vrome praatjes;
fatsoenlijke zwervers

Themalezing 'Hobo's in Amerika'

Voorbeelden van symbolentaal gebruikt door hobo's om onderling op te kun-
nen communiceren (Foto: Collectie National Cryptologic Museum - Fort Meade, 
Maryland).

heemstede - KO Theaterproducties 
brengt op zaterdag 25 februari de 
toneelvoorstelling LeefTijd in Theater 
de Luifel. LeefTijd is een ontroerende 
tragikomedie over leven, liefde en 
loslaten.

LeefTijd gaat over de confrontatie 
tussen een zoon en zijn terminaal 
zieke moeder. De onzekerheid 
over hoeveel 'tijd van leven' ze 
nog samen hebben, heeft een snel-
kookpan-effect op een scala van 
emoties. Wat doet het met je als je 
toch opeens meer tijd krijgt dan je 
dacht? En wat doet het met je naaste 
omgeving? Ook de emoties van het 
publiek worden geraakt, door sne-
dige dialogen, pakkende oneliners 
en aangrijpende en zelfs hilarische 
muzikale intermezzo's. Uiteinde-
lijk gaat LeefTijd over liefde. Het 
toont twee mensen die zielsveel van 
elkaar houden en dichter bij elkaar 
komen te staan in het aangezicht 
van het einde.
LeefTijd werd door Haye van der 
Heyden geschreven voor de aan 
kanker lijdende actrice Josine van 
Dalsum en haar zoon Aram van de 
Rest. Josine van Dalsum overleed 
in 2009 aan kanker. LeefTijd heeft 
in de huidige bezetting met Julia 
Henneman en Thomas Terstal een 
succesvolle try-out periode beleefd 
in de Stadsschouwburg Haarlem. 
Aan de muzikale reis werd onder 

andere het lied 'in je eigen handen 
ligt je leven' van Lennart Nijgh toe-
gevoegd. Zie ook www.kotheater-
producties.nl.
Zaterdag 25 februari is de voorstel-
ling te zien in Theater de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede. Aan-
vang is 20.15 uur. Kaarten kosten € 
18,50. Houders van CJP en 65+ beta-
len € 17,50. Kaartverkoop is moge-
lijk van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 16.00 uur en vanaf 45 
minuten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren kan via de theaterlijn, 
tel. 023-5483838. Zie ook www.the-
aterdeluifel.nl. x

Een ontroerende tragikomedie
over leven, liefde en: loslaten

KO Theaterproducties: LeefTijd

(Foto: Daniël Maissan

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

heemstede - Wil jij ook wel eens 
zien waar de burgemeester werkt? 
Waar je kunt trouwen? En waar de 
Gemeenteraad bij elkaar komt? 
Op dinsdag 28 februari kunnen 
kinderen van 11.00 tot 12.30 uur 
mee met een medewerker van de 
gemeente Heemstede, die ze een 
kijkje laat nemen bij verschillen-
de afdelingen. Ook in het Oude 
Raadhuis mogen ze rondlopen 

en hij geeft natuurlijk informa-
tie over de rol van de gemeente 
en de gemeenteraad aan de hand 
van een filmpje. Aanmelden (ver-
plicht) kan telefonisch op werk-
dagen tussen 09.00 en 12.00 uur 
via 023-5483828 - Keuzetoets 1. Je 
krijgt een kaartje en verzamelt 
op dinsdag 28 februari voor het 
Raadhuis om 10.45 uur. Meedoen 
is gratis, maar vol is vol. x

Rondleiding door het Raadhuis
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overveen - Op zondag 26 febru-
ari neemt het Rubens Quartet bij 
Muzenforum in Bloemendaal de toe-
hoorder mee op een verrassende reis 
die in Oosterse richting voert. Deze 
reis sluit aan bij het doel dat de vier 
musici voor ogen hebben: het bren-
gen van vernieuwende elementen in 
de presentatie van kwartetmuziek.

Het Rubens Quartet is in 2000 opge-
richt met de duidelijke bedoeling 
van de leden zich op kwartetspel 
te concentreren. Ze volgden een 
intensieve opleiding bij de Neder-
landse Strijkkwartet Academie en 
rondden daarna hun vorming af 
aan de Hanns Eisler Hochschule in 
Berlijn. Dat hield onder andere een 
uitgebreide training in door erva-
ren spelers van strijkkwartetten, 
zoals die van het Amadeus en Juil-
liard Quartet. Het Rubens Quartet 
won een aanzienlijk aantal prijzen 
bij concoursen in Europa. Al snel 
werd het gevraagd voor het geven 
van concerten in Nederland en 
daarna over de hele wereld.
Het Kwartet heeft een Nederlandse 

achtergrond, met een internatio-
nale signatuur. Het bestaat uit de 
violisten Sarah Kapustin en Tali 
Goldberg, de altviolist Roeland 
Jagers en de cellist Joachim Eijlan-
der. De leden spelen op instrumen-
ten die ter beschikking zijn gesteld 
door het Nationaal Muziekinstru-
menten Fonds.
Het programma getiteld De Ori-

ent Express bevat werken van 
Webern, Debussy en Erkin. Het 
eerste werk is de Langsamer Satz 
fur Steichquartett in Es uit 1905 
van Anton Webern. Het is een 

vroeg werk, nog geheel in de laat-
romantische stijl. Enkele jaren 
later werd de compositiestijl van 
Webern beïnvloed door zijn leer-
meester Arnold Schoenberg, vanaf 
1925 geheel atonaal.
Het Strijkkwartet in g van Claude 
Debussy dateert uit het vroegere 
jaar 1893, maar is gecomponeerd 
in de nieuwe stijl die door toedoen 
van anderen de naam impressio-
nistisch heeft gekregen. Het werk 
werd aanvankelijk maar door wei-
nigen begrepen en gewaardeerd. 
Zelfs Debussy's vriend Ernest 
Chausson keurde het af.
Na de pauze wordt het duidelijk 
waar de reis naar toe voert. Dan 
volgt het indrukwekkende Strijk-
kwartet uit 1937 van de Turkse 
componist Ulvi Cemal Erkin (1906-
1972). Deze buiten Turkije weinig 
bekende componist maakte deel 
uit van de groep Turkse Vijf, waar-
van de leden muziekstukken voor 
het eerst in West-Europese stijl 
schreven, zij het wel met toepas-
sing van motieven uit de Turkse 
volksmuziek. Erkin kreeg zijn 

opleiding voor een belangrijk deel 
in Parijs, met compositieles van 
onder andere Nadia Boulanger.
Aanvang zondag 26 februari is 
11.45 uur. Zaal en kassa zijn open 
vanaf 11.10 uur. Het gemeentehuis 
van Bloemendaal ligt aan de Bloe-
mendaalseweg 158 in Overveen. 
Kaarten kosten € 20,- en voor hou-
ders van CJP en jeugd tot en met 
25 jaar € 9,-. Voorverkoop van losse 
kaarten is mogelijk bij Primera 
Postkantoor aan de Bloemendaal-
seweg 234 in Overveen, tel. 023-
5272742 en op de dag van de con-
certen aan de kassa in de zaal. Zie 
ook www.muzenforum.nl. x

Verrassende reis richting het oosten

Het Rubens Quartet neemt de toe-
hoorder mee op een verrassende reis 
die in Oosterse richting voert (Publi-
citeitsfoto).

santpoort-noord - Pianiste Mig-
non Gotzsch en violist Arthur Ornée 
nemen zondag 26 februari om 15.00 
uur het publiek in 't Mosterdzaadje 
mee op een muzikale reis door het 
Europa van rond de eeuwwisseling. 
Op het programma staan Grieg, Pijper 
en De Falla.

door Paula Blom

Het was een roerige tijd zo rond de 
eeuwwisseling, met grote contras-
ten tussen de verschillende nati-
onaliteiten. De Noorse componist 
Grieg schreef in 1865 zijn vioolso-
nate in het laatromantische ideaal 
van de verheffing van de mens. De 
Nederlander Willem Pijper zocht 
ook naar schoonheid en verdie-
ping, maar kon dat niet meer op 
dezelfde manier doen na de genade-
loze morele deceptie van de Eerste 
Wereldoorlog. Zijn sonate nr.1 voor 
viool en piano dateert uit 1919. De 
Spanjaard De Falla ten slotte laat 
zich, geïnspireerd door Grieg, van 
zijn volkse kant zien en gebruikt 
zes traditionele liederen voor zijn 
Suite die hij in 1925 schrijft.
De zeer talentvolle Mignon Gotzsch 
en Arthur Ornée kwamen elkaar 
tijdens hun studie aan het Conser-
vatorium in Amsterdam tegen en 
werden elkaars partner in leven 
en muziek. Door hun docenten 
raakten ze onder de indruk van de 
Nederlandse muziek. Hun streven 
is daar meer van op de concertpodia 
te laten horen. Als duo worden zij in 
Duitsland gecoacht door leden van 
het befaamde Hyperion Trio.
Mignon Gotzsch specialiseerde zich 
in kamermuziek en lied begeleiden 
en won vele concoursen. Arthur 

Ornée behaalde zijn master diplo-
ma cum laude. Sinds 2010 is hij ver-
bonden aan het Gelders Orkest. Hij 
bespeelt een kopie van een Pietro 
Guarneri, in 2008 gebouwd door 
Ronald de Jongh.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 

tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.

Schoonheid en verdieping
Een muzikale reis door Europa

Arthur Ornée en Mignon Gotzsch, 
partners in leven en muziek (Publici-
teitsfoto).

santpoort-noord - Opgetogen én 
ingetogen zal de muziek klinken op 
vrijdag 24 februari om 20.00 uur in 't 
Mosterdzaadje. Het Klezmer Ensem-
ble Nigunim staat garant voor een 
fantastisch concert.

door Paula Blom

Nigunim bestaat uit Marulka Gijsen 
- viool, David Schwarzkopf - klari-
net, Hans Booij - accordeon en Peter 
Tollenaar - contrabas. Vier gedreven 
musici die zich laten inspireren 
door de traditionele joodse muziek 
uit Oost-Europa. Deze muziek heeft 
een rijke traditie: het ontstond spon-
taan op straat, in werkplaatsen, 
thuis en op feesten. Het gaat over 
het leven van alledag, over geluk en 

verdriet, realiteit en dromen.
Klezmer Ensemble Nigunim speelt 
eigenzinnige bewerkingen van 
authentieke melodieën en wisselt 
deze af met nieuwe zelfgeschre-
ven composities: muziek om op te 
dansen, muziek om bij weg te dro-
men. 
Muziek voor wie het avontuur 
zoekt, de herkenning of juist de ver-
rassing… en om mee naar huis te 
nemen want ze hebben een prach-
tige cd. Zie ook www.nigunim.nl 
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Opgetogen én ingetogen
Klezmer Ensemble Nigunim

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Voor jongeren van 11 

tot 18 jaar die graag met muziek en 

zang bezig zijn organiseert Jonge-

renwerk Bloemendaal in maart en 

april de workshops Beatmixen en 

beatboxen.

Jongeren kunnen zich opgeven voor 
Beatmixen als zij net als Tiesto en 
Armin van Buuren willen DJ-en. In 

een halve dag leren zij onder andere 
structuur herkennen, klank- en 
tempoverschillen onderscheiden, 
tracks vinden die goed bij elkaar 
passen en allerlei geluidseffecten 
toepassen. De lessen worden op 
zaterdag 17 maart gegeven door 
Roeland Meys van DJ school Amster-
dam. In de workshop Beatboxen 
op zaterdag 21 april leren zij van de 

Nederlands Kampioen Beatboxing, 
Jarno Bent, zelf beats creëren door 
alleen gebruik te maken van hun 
mond. Dit kan door bijvoorbeeld 
een drumstel te imiteren, maar er is 
nog veel meer mogelijk.
De workshops kosten € 17,50 en 
worden gehouden in jongeren-
ruimte The Spot, dat grenst aan 't 
Trefpunt aan het Akonietenplein in 
Bennebroek. Meer informatie is te 
vinden op facebook.com/Jongeren-
werkBloemendaal. x

Beatmixen of Beatboxen

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl



  14

Tel 023 - 545 96 32
Bloemendaalseweg 247a - 2051 GC Overveen - KvK Haarlem: 34222119ENGELS

Bevoegd docente Engels 
(post-graduate Diploma 

London University) 
geeft conversatieles: 

pronunciation/fluency/
confidence building. 
One-to-one tuition. 

Krijg plezier in het spreken. 
06 - 17 08 17 56

GRATIS
Parket- Inspect ie

0651- 20 26 26 
www.lambooparket.nl



UitTips
Uit donderdag 23 februari 2012 15

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 24 februari

Klezmer Ensemble Nigunim

20.00 | Marulka Gijsen - viool, 
David Schwarzkopf - klarinet en 
basklarinet, Hans Booij - accorde-
on en Peter Tollenaar - contrabas. 
Vier gedreven musici laten zich 
inspireren door de traditionele 
joodse muziek uit Oost-Europa. 
Gratis [na afloop collecte]. 't Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord. www.mosterdzaad-
je.nl. Tevens CD verkoop.

J@loezie

20.15 | Toneel. In deze actuele 
relatiekomedie strijden drie vrou-
wen die in hetzelfde appartemen-
tencomplex wonen om één man. 
Met Anne Wil Blankers & Anneke 
Blok en Hannah Hoekstra. € 32,50 
| € 29,50 | € 26,50. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Hongaarse volksmuziek

20.30 | Orkest Hajnali verzorgt 
Hongaarse traditionele volksmu-
ziek, met dans. € 10,-. Mondiaal 
Centrum Haarlem, Lange Heren-
vest 122 in Haarlem. Reserveren 
mogelijk via 023-5423540 of info@
mondiaalcentrumhaarlem.nl

Patronaat

21.30 | Minor Operations Bookings 
+ Waking The Dead + Suffering 
Quota & Buiten Gebruik. Hard-
core punk, gratis in het Café.

Zaterdag 25 februari

Sound of Japan

20.00 | Benefietconcert t.b.v. 
weeskinderen als gevolg van de 
tsunami. O.a. Japanse en klas-
sieke muziek, moderne dans en 
verkoop van verse sushi. € 20,-. 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
van Bloemendaal, Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen. www.
sosjapan.nl

Joop Visser & Jessica van Noord

20.15 | Joop Visser zingt samen 
met sopraan Jessica van Noord 
nieuwe en oude liedjes, bijvoor-
beeld: hekeldichten, lof- en treur-
zangen, ballades, liefdesliedjes 
of combinaties van deze genres. 
€ 19,50. Philharmonie, Kleine 
Zaal.

Weer met Henk

20.15 | Cabaretvoorstelling van 
Nilgün Yerli over liefde. Dus ook 
over vertrouwen, teleurstelling, 
vernieuwing. Maar wat is liefde? 
Wat is ware liefde, en wat is über-
haupt waar? Ah, daar wringt de 
klomp... € 23,75 | € 20,75 | € 17,75. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat

21.00 | MamaDC. Prsentatie van 
de nieuwe cd van deze funksoul-
band. € 11,-. Kleine Zaal. 22.00 | 
'80's Verantwoord. Met Whiplash 
en de 7 Inch Twins. € 12,50 [21+]. 
Dommelsch Zaal. 22.30 | Dursun 

Erbay. Amsterdamse singer-song-
writer met een voorkeur voor 
soul. Gratis in het Café.

UitTips
Zondag 26 februari

Het Rubens Quartet

11.45 |  violisten Sarah Kapustin 
en Tali Goldberg, altviolist Roe-
land Jagers en cellist Joachim 
Eijlander. Werken van Webern, 
Debussy en Erkin. € 20,- [CJP 
en t/m 25 jaar € 9,-]. Burgerzaal 
gemeentehuis Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. Voorverkoop bij Primera, 
Bloemendaalseweg 234 in Over-
veen. www.muzenforum.nl

Tante Heintje Dag

12.30 | Dag gewijd aan het in 
Amsterdam bekende orgeldraai-
ers-echtpaar Jan van Rossum en 
Hendrika van Rossum-Bakker, 
met o.a. draaiorgel 'de Turk' en 
diverse andere activteiten. Gratis 
entree. Draaiorgelmuseum Haar-
lem, Küppersweg 3 in Haarlem. 
www.draaiorgelmuseum.org

De Verb[l]azing [5+]

14.30 | Jeugdvoorstelling met 
Beppe Costa en het Eolian Ensem-
ble. Verrassende muziekvoorstel-
ling met muziek van onder meer 
Sweelinck, Bach en Hindemith 
en natuurlijk Beppe Costa. € 18,- 
[t/m 12 jaar € 12,50]. Philharmo-
nie, Kleine Zaal.

KoornMeier 4tet

15.00 | Mondharmonicaspeler 
Tinus Koorn, gitarist Devin Brown 
[VS], contrabassist Nuno Marques 
[POR] en drummer Peter-Jan Eus-
man. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloe-
mendaal. Gratis entree.

Koorconcert

15.00 | Het koor van de Engelse 
Kerk Haarlem en The Anglican 
Singers o.l.v. Martin van Bleek 
zingen werken uit het Engelse 
koorrepertoire. Gratis [na afloop 
collecte]. Sint Josephkerk, Jans-
straat 43 in Haarlem.

Een muzikale reis

15.00 | Pianiste Mignon Gotzsch 
en violist Arthur Ornée nemen 
het publiek mee op een muzika-
le reis door het Europa van rond 
de eeuwwisseling. Op het pro-
gramma staan Grieg, Pijper en De 
Falla. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl.

Spoor 5

16.00 | De Haarlemse hard-bop 
formatie Spoor 5 o.lv. Adam Spoor 
met zang van Jolanda Kaart. Het 
Wapen van Zandvoort, Gasthuis-
plein 10 in Zandvoort. Gratis 
entree.

Jamsession

16.00 | De eerste officiele Jamses-
sion voor beginners en gevorder-
den met van blues tot alle stijlen 
jazz. € 5,-. De Haarlemse Jazzclub, 
Surinameweg 2 in Haarlem.

Patronaat

16.00 | Ultra in Haarlem. CD-pre-
sentatie ft. live: Smalts, Yvo van 
Nexda + Dirk Polak. 20.00 | The 

Pink Floyd Sound. Inmiddels inter-
nationaal bekend als één van de 
meest authentieke Pink Floyd tri-
butes. € 15,-. Kleine Zaal. x

heemstede - Twee bijzondere vak-
vrouwen, celliste Timora Rosler en 
pianiste Klára Würtz, komen op uit-
nodiging van Podium Oude Slot op 
donderdag 1 maart naar Heemstede. 
Timora en Klára spelen met liefde 
zowel als met overtuiging, gevoe-
lige lyriek en een gedegen techniek. 
Een schitterend, uitgebalanceerd en 
naadloos samenspel.

Voor deze avond in het Oude Slot 
stelden zij een boeiende program-
ma samen met werken van Schu-
mann, Dohnanyi, Lutoslawski en 
Shostakovitch. Klára Würtz, gebo-
ren in Boedapest, begon op haar 
vijfde met pianospelen. Op veer-
tienjarige leeftijd werd ze toegela-
ten tot de Ference Liszt Muzieka-
kademie aldaar. 
Zij trad als soliste op met verschil-
lende orkesten, zoals het Boeda-
pest Festival Kamer Orkest, Tsje-
chisch Philharmonisch en de War-
schau Solisten. Een tournee met 
de Nord-West Deutsche Philhar-
monie met het pianoconcert van 
Schumann, maakte zij in Neder-
land haar debuut in Amsterdamse 
Concertgebouw.

De Israëlische/Nederlandse celliste 
Timora Rosler won in 1996 de eer-
ste prijs op de 'Stuttgart Interna-
tional Cello Competition'. In 1997 

werd haar de 'Vriendenkrans van 
het Koninklijk Concertgebouw' 
in Amsterdam uitgereikt. Timora 
Rosler geeft wereldwijd concer-
ten, recitals en masterclasses. Zij 
bespeelt een Thomas Dodd cello 
uit 1800. Het samenspel van Timo-
ra en Klára is levendig, gevoelig en 
innemend. Hun interpretatie van 
de muziek is uitzonderlijk fascine-
rend.
Aanvang donderdag 1 maart is 
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, in Heemste-
de. Kaarten kosten € 19,50. Reser-
veren is mogelijk via www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626. x

Twee bijzondere vakvrouwen

(Foto: Romain d'Ansembourg).

heemstede - Tussen de tumultueuze 
bedrijven van De Dijk door geeft Huub 
van der Lubbe in 2012 een aantal 
muzikale solovoorstellingen onder de 
titel 'Iemand als jij'. Liedjes van Con-
cordia en De Dijk krijgen in Iemand als 
jij een eenvoudige uitvoering - die van 
een zanger met zijn gitaar. De liedjes 
in het klein, zijn vrijwel akoestisch, 
heel geschikt voor het theater. Voor 
de liefhebbers van de onversterkte 
voordracht.

Als zanger/tekstschrijver vertelt 
Huub van der Lubbe daarbij in 
zijn eigen losse stijl over het ont-
staan van zijn teksten. Ook leest hij 
gedichten en verhalen voor. En Van 
der Lubbe zal nieuw werk uitprobe-
ren. 'Speciaal voor Iemand als jij'.
Huub van der Lubbe, iedereen kent 
hem als zanger van De Dijk. Minder 
bekend zijn de dichtbundels die hij 
heeft geschreven. Van zijn liedtek-
sten, verzameld in 'Melkboer met 
de Blues' en 'Geregeld leven' wer-
den meer dan 15.000 exemplaren 
verkocht. Met Jan Robijns en Bart 
de Ruiter schreef hij 'Concordia 
Versterkte Gedichten', waarvan in 
korte tijd vier drukken verschenen. 
In 2008 verscheen 'Solo met Jan' en 

de meest recente bundel draagt de 
titel 'Guichelheil'.
Vrijdag 9 maart is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. Aan-
vang is 20.15 uur. Kaartverkoop 
loopt van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en 
vanaf 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren is mogelijk 
via de theaterlijn, tel. 023-5483838. 
Zie ook www.huubvanderlubbe.nl 
en www.theaterdeluifel.nl. x

Voor de liefhebbers van 
onversterkte voordracht

Huub van der Lubbe solo:

(Foto: Bob Bronshoff).

zandvoort - Op zaterdag 25 febru-
ari zal op Circuit Park Zandvoort 
de tweede editie van de Circuit 
Short-Rally plaats vinden. Het 
gratis toegankelijke rally-evene-
ment op het Zandvoortse racecir-
cuit vormt wederom het toneel 
van de openingsmanche voor het 
Nederlands Short-Rally Kampi-
oenschap. De Circuit Short-Rally 
was in 2011 nieuw evenement 
op de racekalender van Circuit 
Park Zandvoort. Bij de geslaagde 
eerste editie stonden ruim dertig 
equipes aan de start. Samen met 
de Stichting Auto Sportief heeft 
de organisatie ook ditmaal een 
rallyparcours uitgezet op het eve-
nemententerrein van Circuit Park 
Zandvoort. Het totale traject voor 
de Circuit Short-Rally kent een 
lengte van ongeveer 55 kilome-
ter, waarvan ruim vijftig kilo-
meter als klassementsproef zal 
meetellen. De toegang tot de Cir-
cuit Short-Rally is gratis: duinen, 
hoofdtribune en paddock zijn 
vrij toegankelijk. Ook het Service 
Park op de Tango Paddock is gra-
tis te bezoeken. Toeschouwers die 
met de auto komen, kunnen hun 
auto voor € 6,- op het circuitter-
rein (Parking A) parkeren. Meer 
informatie over de proeven, het 
tijdschema en de ingeschreven 
deelnemers is te vinden op www.
circuitshortrally.nl. x

Rallyspektakel

(Foto: Chris Schotanus).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

overveen - Op zaterdag 25 febru-
ari vanaf 20.00 uur wordt er een 
benefietconcert georganiseerd in 
de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis van Bloemendaal voor de 
weeskinderen als gevolg van de 
tsunami in Japan nu bijna een jaar 
geleden. Het programma omvat 
onder meer Japanse muziek met 
koto, een Barok ensemble, solo en 
duet arias uit Messiah en opera's 
van Puccini, Verdi en Gershwin. De 
muziek zal deels worden begeleid 
met moderne dans. Verder zal er in 
de pauze verse sushi worden ver-
kocht door een Japanse sushi chef. 
De entree bedraagt € 20,- en alle 
inkomsten komen ten goede van 
het IWATE Learning Hope Fund voor 
Japanse weeskinderen. Het adres 
van het gemeentehuis is de Bloe-
mendaalseweg 158 in Overveen. Zie 
ook www.sosjapan.nl. x

Sound of Japan
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heemstede - Op de kruising met de 
Heemsteedse Dreef en de Postlaan 
ligt een 'dwang' vluchtheuvel voor 
naar rechts afslaand verkeer, op een 
plek waar ook een fietsersoversteek-
plaats is naar en van de Van den Eijn-
dekade. Frans van der Tol reed samen 
met een vriend op de racefiets in een 
rustig tempo op de Dreef richting 
Hoofddorp. "Mijn vriend zei iets over 
een lelijk gebouw, ik kijk op en voor 
ik het door had sloeg ik over de kop 
op die vluchtheuvel. Ik had behoorlijk 
pijn aan mijn been, mijn schouder 
voelde raar en ik had voor € 350,- 
schade aan mijn fiets."

door Onno van Middelkoop

Terwijl we staan te praten slaan er 
diverse auto's rechtsaf de Postlaan 

in. Opvallend is dat de één vroeg 
voorsorteert op het fietspad, terwijl 
een ander pas vlak voor de vlucht-
heuvel van de rijbaan afdraait. Het 
fietspad op de Dreef begint vanaf de 
Havenstraat in een punt te splitsen, 
lijkt even een dubbel fietspad te 
worden maar eindigt abrupt op de 
vluchtheuvel aan de kruising met 
de Postlaan. Even niet opletten en 
voor je het weet maak je een lelijke 
smakkerd.
Frans van der Tol weet daar alles 
van. "Een toegeschoten buurtbewo-
ner die me hielp met opstaan ver-
telde me dat dit niet de eerste keer 
was dat iemand lelijk over deze rare 
vluchtheuvel is gevallen. Zelf kon 
ik amper nog staan, mijn schouder 
voelde vreemd aan en ging langzaam 
steeds meer pijn doen. Achteraf ben 
ik naar het ziekenhuis geweest om 
foto's te laten maken. Toen bleek 
dat ik mijn sleutelbeen had gebro-
ken. De situatie hier is gewoon 
gevaarlijk. Naast de lichamelijke 
kwetsuren was mijn fiets ook flink 
toegetakeld. Daarom besloot ik de 
gemeente aansprakelijk te stellen. 
De gemeente wil van niets weten en 
stuurde een juridische brief terug. 
Mijn rechtsbijstand heeft de zaak 
nu onder handen."

Sneeuw
Van der Tol heeft een punt. Een 
buurtbewoner komt bij ons staan 
en neemt deel aan het gesprek. "De 

verkeerssituatie op dit punt van de 
Dreef is gevaarlijk. Eerst stond op 
deze vluchtheuvel een paaltje, dat 
regelmatig door auto's omver werd 
gereden. Dat is zo vaak gebeurd, dat 
de gemeente het maar weg heeft 
gehaald. Ze zijn dus van de situatie 
op de hoogte. 

"Voordat ik het door had 
lag ik al op mijn gezicht"

Frans van der Tol stelt gemeente Heemstede aansprakelijk

Frans van der Tol op de gewraakte vluchtheuvel. Auto's slaan hier op heel ver-
schillende wijze af de Postlaan in (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Een overzicht van de kruising gezien vanaf de Haven. Gevaarlijke situaties met 
fietsende jeugd zijn hier dagelijkse kost (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

overveen - Op de Zeeweg is maan-
dagnacht een 25-jarige Haarlemse 
automobilist tegen een hert aan-
gereden. Als gevolg van de aanrij-
ding sloeg de man met zijn auto 
over de kop. Hij liep zelf als gevolg 
daarvan lichte verwondingen op. 
Het hert raakte dusdanig gewond 
dat het uit zijn lijden moest 
worden verlost. De Haarlemmer 
bleek onder invloed van alcohol 
te hebben gereden, bij hem werd 
een promillage van 0,78 geconsta-
teerd. Hij is overgebracht naar 
een politiebureau. De auto is weg-
gesleept. x

Man onder invloed
rijdt hert aan

regio - Als gevolg van de bouw 
van station Halfweg zal er komend 
weekeinde geen treinverkeer 
plaatsvinden tussen Haarlem en 
Amsterdam Sloterdijk. Dit geldt 
voor zowel zaterdag 3 als voor zon-
dag 4 maart. Wel zit de NS bussen 
in die op station Haarlem, Haarlem 
Spaarnwoude en Amsterdam Slot-
erdijk stoppen. Deze vertrekken elk 
kwartier. De vertraging kan oplopen 
tot een half uur. x

Geen treinverkeer

heemstede - Dankzij de inzet van 
Burgernet werden vorige week 
woensdagmiddag twee meisjes 
van 4 en 6 jaar oud, die korte tijd 
daarvoor vermist waren, terug-
gevonden. De meisjes waren in de 
omgeving van de Heemsteedse-
dreef voor het laatst gezien. Door 
middel van een Burgernetactie 
werd aan meer dan 700 deelne-
mers van Burgernet in dat gebied 
gevraagd uit te kijken naar de 
twee. Meerdere meldingen kwa-
men bij de politie binnen van Bur-
gernetdeelnemers die de meisjes 
hadden zien lopen. Uiteindelijk 
zijn ze kort voor 17.00 uur in de 
omgeving van het Valkenburger-
plein door politiemensen gevon-
den. Dit naar aanleiding van een 
telefoontje van een Burgernet-
deelnemer die de meisjes vlak 
daarvoor had gezien. x

Gevonden door
Burgernetactie

Vervolg zie elders
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Plafondornamenten 
van gips

Tijdelijk 20 % korting

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Zaterdag 3 maart: 1e trekking van 
Het Miljoenenspel!
Speel nu mee voor € 5.- en maak kans 
op een miljoen!

Deel 2 van de Thriller collectie van 
Primera: De 50/50 moorden; 
Steve Mosby € 7.50
Ook bij dit deel maakt u weer kans 
op een belevenis van Giftfor2.

KNSB Tickets te koop bij Primera.
Essent ISU World Cup.
Essent ISU WK Afstanden.



bloemendaal - Wanneer in deze tijd de 
temperatuur boven zo'n zes graden 
komt, met een zacht motregentje en 
geen wind, dan verlaten de padden 
massaal hun beschutte winterslaap-
plaats die ze in de duinrand en tuinen 
hadden. Ze volgen hun 'ingebouwde 
kompasje' en gaan naar de sloot, poel 
of vijver waar ze ooit werden geboren, 
om zich daar voort te planten. Op de 
weg ernaartoe vormen auto's een 
groot gevaar. Paddenwerkgroepen 
zetten zich in voor een veilige pad-
dentrek, die tot ongeveer half april 
duurt. Hoe gaat dat in gemeente Bloe-
mendaal?

door Louise Leupen

"We hebben emmers aan beide 
kanten staan, want er zijn trekbe-
wegingen naar beide kanten", ver-
telt Anneke Koper, mede-oprichter 

van de paddenwerkgroep Brouwers-
kolkweg. Langs deze verkeersweg 
staat aan weerszijden kniehoog 
gaas. De padden kunnen daardoor 
niet verder en belanden dan in één 
van de 52 hier ingegraven emmers. 
De vrijwilligers legen deze emmers 
aan de overkant. "Het is niet zo dat 
je alles van de hele route verzamelt 
en in één keer overzet. Dat overzet-
ten moet ongeveer gebeuren in de 
lijn van waar ze zijn aangekomen, 
anders verstoort het hun oriënta-
tie."
Zelf goed uitkijkend steekt Koper 
(in reflecterend hesje) zo steeds de 
weg over met voornamelijk padden, 

soms bruine kikkers en heel soms 
een salamander. Ze is vol lof over 
de wethouder, Annemieke Schep. 
"Ze is zeer geïnteresseerd en helpt 
ons aan de voorzieningen zoals het 
gaas." De emmers worden 's och-
tends zo vroeg mogelijk geleegd. 
"Het zijn nachtdieren, overdag wil-
len ze zich kunnen ingraven."

Rechtstreeks van de weg
Op de Bloemendaalseweg/Korte Zijl-
weg zijn er echter ook 's avonds vrij-
willigers. Die halen daar de padden 
rechtstreeks van de drukke straat. 
Vanwege particuliere grond blijkt 
het systeem van gaas en emmers 
daar niet mogelijk.
Op dezelfde weg, een heel eind ver-
derop, pal voor het Bloemendaalse 
gemeentehuis, gebeurt het net zo. 
Ton Höcker (61) is daar de coördi-
nator en vertelt over het enorme 
slachtveld dat hij daar enkele jaren 
geleden aantrof. Voor hem was dat 
toen aanleiding om zich actief te 
gaan inzetten. Ook in de straten ach-
ter het gemeentehuis blijkt ingrij-
pen hard nodig. "Op de Midden 
Duin en Daalseweg telden we vorig 
jaar in totaal ruim 1900 padden op 
de weg!" Deze werkgroep is heel blij 
als er zich nog vrijwilligers willen 
aanmelden om padden te rapen. Zij 
kunnen contact opnemen via: pad-
dengroepduinendaal@gmail.com

Sportvelden
Hilde Groen is coördinator van de 
paddenwerkgroep Bergweg. Deze 
werkgroep heeft te maken met 
een lastige situatie: de sportvelden. 
Afsluiting van de weg voor autover-
keer lukt daar niet in de praktijk. 
"Helaas zijn er wegens bezuinigin-

gen voorlopig geen wegwerkzaam-
heden aan de Bergweg, anders was 
dat een mooie gelegenheid om 
meteen een paddentunnel aan te 
leggen, dat zou hier dè oplossing 
zijn!" zegt Groen, die zich toch 
gesteund voelt door de wethouder 
en het Hoofd Groenvoorziening 
door hun welwillend meedenken 
in deze kwestie.

Educatief
Het voordeel van een tunnel wordt 
ervaren bij landgoed Koningshof. 
Na vijf gedateerde tunnels is hier 
een zesde tunnel aangelegd met een 
verbeterd geleidingssysteem naar 
de ingang. Niels van Esterik die zich 
hier al bijna 25 jaar voor de padden 
inzet is er zeer tevreden over. Hij 

doet dit vrijwilligerswerk met veel 
plezier. "Het is ook heel educatief, er 
melden zich schoolklassen aan om 
te helpen." De kinderen blijven dan 
aan de binnenkant van het terrein-
hek lopen. Ze mogen dan de padden 
uit de emmers halen en doorgeven 
aan een volwassene die aan de bui-
tenkant van het hek loopt en ze de 
weg overzet.
De terugtocht van de padden is later 
in het jaar en die gaat veel veiliger. 
Het is dan later donker en vroeger 
licht waardoor op die tijdstippen 
dan minder autoverkeer is. Ook is 
de terugtocht minder massaal en 
zijn de padden inmiddels sneller. 
Meer informatie over de padden en 
over het vrijwilligerswerk is te vin-
den op www.padden.nu. x
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De afgelopen periode, toen er 
sneeuw lag, zijn er zeker twaalf 
auto's op de vluchtheuvel geknald. 
Als er sneeuw ligt zie je hem niet, 
hè?"
Naast schade aan blik blijkt de 
vluchtheuvel ook goed voor andere 
gevaarlijke situaties. De buurtbewo-
ner vervolgt: "Laatst liep een dame 
haar hond uit te laten en was de 
Dreef aan het oversteken. Ze stond 
in de middenberm toen een bus de 
vluchtheuvel schampte en even op 
drift raakte. Gelukkig kreeg de chauf-
feur de bus op tijd onder controle, 
de vrouw zag hem recht op haar af 
komen. Die situatie had heel anders 
kunnen aflopen." Gelukkig liep het 
deze keer goed af. Ook rijdt verkeer 
vanaf de Van den Eijndekade tegen 
de richting in de afslag op de Dreef 
op om meteen om te keren. "Dat 
levert af en toe ook levensgevaar-
lijke situaties op. We hebben mee-
gemaakt dat er een politiefuik stond 
bij de Haven en verkeer van de Dreef 
'afving' om te controleren. Verkeer 
dat tegen de richting in de Van den 
Eijndekade oprijdt wordt dan niet 
eens opgemerkt. Onbegrijpelijk."

Reactie wethouder
Wethouder Christa Kuiper in een 
telefonische reactie: "De situatie 
met de bewuste vluchtheuvel is 
bekend. De vluchtheuvel zelf is 
duidelijk gemarkeerd. Ik kan me 
voorstellen dat het heel vervelend 
is voor de heer Van der Tol wat hij 

heeft meegemaakt. Aan de andere 
kant moet je als fietser nu eenmaal 
altijd opletten." Over de situatie met 
de vluchtheuvel tijdens de 'sneeuw-
periode', toen de heuvel niet goed 
zichtbaar was, reageert Kuiper: "Ja, 
dat is niet zo mooi. Eigenlijk moet er 
ook een paaltje op de vluchtheuvel 
staan."
Dat de kruising Dreef, Postlaan en 
Van den Eijndekade momenteel 
niet bepaald veilig is, vooral voor de 
schoolgaande jeugd richting Hage-
veld College en terug, beaamt de 
wethouder. "We hebben wel waar-
schuwingsborden aangebracht die 
knipperen tijdens de reistijden van 
de scholieren. Het is en blijft een erg 
druk punt met vier banen voor het 
autoverkeer. Vaak rijdt de baan rich-
ting Haarlem in de spits niet echt 
door, terwijl de rechterrijstrook 
wel kan doorrijden. Met oversteken 
levert dat vaak onoverzichtelijke 
situaties op."
Kunnen we op korte termijn nog 
ingrepen op de kruising verwach-
ten? "Tot de bouw aan de Van den 
Eijndekade is afgerond kunnen we 
feitelijk niet zoveel doen. Als de 
bouw is afgerond wordt de Van den 
Eijndekade weer tweerichtingsver-
keer en kunnen we de nieuwe situ-
atie pas goed inschatten." Tot die tijd 
is het dus goed oppassen geblazen. 
Verkeer vertragende maatregelen 
als drempels komen er ook niet. 
"Het is een drukke doorgaande 
weg." x

Vervolg van voorpagina

Op weg naar het water
De paddentrek gaat nu beginnen

Bij de Brouwerskolkweg leidt het gaas ook naar drie paddentunnels. "Wanneer 
de grond goed droog is kun je ook sporen ontdekken van andere dieren die de 
tunnel gebruiken." Grappig detail: in alle ingegraven emmers staat een stokje 
tegen de rand. Dat is voor als er een muis in valt, die kan er dan weer uit (Foto: 
Louise Leupen).

Een mannetjespad. Vrouwtjes hebben dikke flanken met eitjes. Op zo'n dik 
vrouwtje klemt een mannetje zich graag om dan als 'dubbeldekker' de weg te 
vervolgen (Foto: Louise Leupen). x

Met zaklamp, emmer, en reflecterende jas padden rapen op de weg voor het 
gemeentehuis. Sommige mensen doen dit liever alleen, anderen juist samen. 
Bij het indelen wordt hiermee rekening gehouden (Foto: Louise Leupen). x

haarlem/regio - Van dinsdag 6 tot en 
met donderdag 8 maart 2012 wordt in 
de Beijnes sporthal aan het Stations-
plein in Haarlem voor de zeventiende 
keer het Haarlemse School Volleybal 
Toernooi georganiseerd.

Maar liefst 35 verschillende basis- 
en middelbare scholen uit Haar-
lem, Heemstede, Bloemendaal, 
Overveen, Aerdenhout en Spaarn-
dam komen met bijna 170 teams in 
actie. Het totaal aantal deelnemers 
bedraagt circa 1.000. Kinderen in de 
leeftijd van 10 tot 18 jaar zullen in 
diverse klassen actief zijn tijdens 
deze drie dagen. Maar ook docenten 
van de diverse deelnemende scho-
len laten zien wat voor plezier ze 

hebben in het volleybal. 
Het Haarlems School Volleybal 
Toernooi behoort inmiddels tot 
een van de grootste toernooien in 
Nederland. Dankzij de medewer-
king van SportSupport, de gemeen-
te Haarlem, de volleybalvereniging 
VC Spaarnestad en vele vrijwilligers 
kan dit toernooi worden georgani-
seerd. En uiteraard ook met onder-
steuning van diverse sponsors.
Het Haarlemse School Volleybal 
Toernooi is een van de schoolsport-
toernooien die onder verantwoor-
delijkheid van SportSupport wordt 
georganiseerd. Meer informatie 
over SportSupport is te vinden op 
www.sportsupport.nl. x

Wel 1.000 volleyballer(tje)s
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bloemendaal - De afgelopen weken is 
in het kader van opknapplannen voor 
landgoed Elswoutshoek de schijn 
ontstaan dat fractievoorzitter Peter 
Boeijink zich aan belangenverstren-
geling heeft schuldig gemaakt. Reden 
voor het presidium (de vergadering 
van fractievoorzitters en de burge-
meester - red) om in de raad van 23 
februari besluitvorming over een ver-
gunningsaanvraag op te schorten en 
door een delegatie een inventarisatie 
te laten maken van de feiten rond deze 
zaak.

door Ruud Vader

Als overheden niet integer hande-
len komt het vertrouwen van bur-
gers in die overheden onder druk te 
staan. Het is belangrijk om dit tegen 
te gaan, zegt Het (landelijke) bureau 
integriteitsbevordering openbare 
sector (BIOS). Burgemeester Ruud 
Nederveen vindt dit ook en onder-
streept op de 23ste dat "Integriteit 
een hoofdpijler is van het raads-
werk." De delegatie uit het presi-
dium bestaat uit Ruud Nederveen 
zelf, Thera Wolf (PvdA) en Alice 
Jeltes (D66). Een voor de hand lig-
gend toetsingskader is de 'Regeling 
ambtelijke integriteit gemeente 
Bloemendaal 2009'. Toegegeven, 
een bestuurder is geen ambte-
naar, maar BIOS stelt dat publieke 
ambtsdragers, zoals raadsleden, de 
betreffende richtlijnen ter inspira-
tie kunnen gebruiken. Waar komt 
die inspiratie in dit geval op neer?

Toetsing van de feiten
In situaties waarin sprake kan zijn 
van belangenverstrengeling schrijft 
de regeling een paar dingen voor, 
waaraan de delegatie de feiten kan 
toetsen. Zo is er het vermelden van 
nevenfuncties. Peter Boeijink heeft 
daar op de gemeentelijke website 
drie van vermeld, alle drie voor 

MeaVota bedrijven die zich onder 
andere bezig houden met biomassa 
installaties. Het is aan de delegatie 
om te beoordelen of een bezoek van 
een raadslid met belangen in zulke 
installaties aan iemand die een 
vergunningsaanvraag heeft lopen 
voor een landgoed waarop een bio-
massa project kan worden uitge-
voerd, strijdige belangen oplevert. 
Boeijink zelf vindt van niet, want 
zegt hij: "Ik ben weliswaar raadslid, 
maar ook Bloemendaals onderne-
mer en ik vind dat ik de belangen 
die uit beide rollen voortvloeien 
moet kunnen behartigen."
Dat mag zo zijn, maar in zo'n geval 

schrijft de Bloemendaalse regeling 
wel voor dat hij de burgemees-
ter vooraf informeert, dat hij bij 
een dergelijk gesprek een derde 
medewerker aanwezig laat zijn en 
dat er van het gesprek schriftelijk 
verslag wordt gemaakt. Ook dient 
hij zich in een dergelijk geval bij 
voorkeur te onthouden van deel-
name aan de besluitvorming over 
de vergunning. Dat staat ook in de 
Gemeente Wet. Van deelname aan 
besluitvorming heeft Boeijink in 

ieder geval niet afgezien. Sterker, 
het is juist volgens Rob Slewe Boei-
jink's 'stuitende opstelling' geweest 
die het vermoeden van belangen-
verstrengeling bij hem heeft doen 
ontstaan. Er rust op de presidium 
delegatie een zware verantwoorde-
lijkheid om te toetsen of de feiten 
in overeenstemming waren met de 
voorschriften.

Chantage
Boeijink ziet het feitenonderzoek 

met vertrouwen tegemoet en is niet 
onder de indruk van alle commotie. 
In tegendeel, hij gaat in de aanval 
en vindt dat de landgoedeigenaren 
hem proberen te chanteren. Wat 
bedoelt hij? Boeijink: "Het gebeurt 
tegenwoordig wel vaker dat wij 
als raad voorafgaande aan besluit-
vorming, worden bedolven onder 
mailtjes, brieven en telefoontjes, 
om een besluit wel, niet, of anders 
te nemen dan objectief gewenst 
is. Op 9 februari hebben de broers 
Slewe kennis genomen van mijn 
afwijzende standpunt over hun 
aanvraag voor een woning. Daarna 
zijn ze begonnen me te beschuldi-
gen van belangenverstrengeling, 
waarschijnlijk om me onder druk te 
zetten om in de raad op 23 februari 
toch voor te stemmen. Ik beschouw 
dat als chantage en daar laat ik me 
niet door beïnvloeden."
Maar Boeijink is op 9 februari toch 
wel erg hard tegen de plannen van 
de Slewe's ingegaan? Boeijink: "Ik 
probeer vaak in de raad onder-
linge discussie op gang te brengen 
om meer interactie te krijgen. Bij-
voorbeeld toen André Burger in de 
commissievergadering sprak over 
openstelling van het landgoed als 
voorwaarde voor gemeentelijke 
medewerking. Ik heb toen een 
voorbeeld uit Utrecht gegeven dat 
helaas werd opgevat als een aanval 
op de Slewe's. Inmiddels heb ik me 
daarvoor bij hen verontschuldigd. 
Dat was niet mijn bedoeling en ik 
ben blij dat mijn excuses zijn geac-
cepteerd."
Of Boeijink ook nog blij is als hij 
enkele uitspraken van de Raad van 
Sate heeft gelezen, is de vraag. Die 
stelt namelijk heel helder dat het 
niet gaat om feitelijke verstrenge-
ling van belangen, maar om de 
vraag of daarvan de schijn kan zijn 
gewekt. x

Raadscommissie onderzoekt mogelijke schending
van integriteit door VVD fractievoorzitter Boeijink

Peter Boeijink ontkent belangenverstrengeling

Peter Boeijink: "Ik ben weliswaar raadslid, maar ook Bloemendaals ondernemer 
en ik vind dat ik de belangen die uit beide rollen voortvloeien moet kunnen 
behartigen" (Archieffoto: Roderick de Veen).

regio - De natuurverenigingen in de 
regio Zuid-Kennemerland hebben 
bezwaar tegen het voorgenomen 
beleid van de gemeente Amsterdam 
om in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen (AWD) recreatieontwikkelin-
gen aan de randen te versterken. In 
het bijzonder zijn zij tegen het moge-
lijk maken van een in de Beheervisie 
2011-2022 genoemd fietspad aan de 
noordoostelijke rand van het duinge-
bied.
 
In een gezamenlijke brief aan de 
verantwoordelijke raadsleden van 
de gemeente Amsterdam - verant-
woordelijk voor de Amsterdamse 
Waterleidingduinen - tekenen de 
natuurverenigingen bezwaar aan 
tegen dit fietspad. Dit geluid lie-
ten de verenigingen ook eerder al 
in de Klankbordgroep horen. Het 
compromistracé van de Klankbord-
groep dat na lang overleg tot stand 
was gekomen (de zogenaamde Bui-
tenrandvariant) is in 2011 door de 
provincie Noord-Holland afgekeurd 
wegens te groot verlies aan duinha-
bitat en bedreiging van de Nauwe 
Korfslak.
De voorkeursvariant van de natuur-
verenigingen was toen, en is nog 
steeds, een fietsroute volledig bui-
ten de AWD om, door de lanen van 

Aerdenhout en Bentveld. Grootste 
bezwaar tegen een variant door de 
AWD is dat wanneer dit duingebied 
voor fietsers wordt ontsloten het 
onherroepelijk overal drukker en 
beter ontsloten wordt: ook in nu nog 
rustige delen wordt de natuur dan 
meer verstoord dan nu het geval is. 
"Wie in de duinen wil fietsen, heeft 
mogelijkheden genoeg in het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland. Laat 
de AWD een waar wandelparadijs 
blijven."
Verder vinden de natuurverenigin-
gen dat het recreatiebeleid in de 
Beheervisie nu te vaag omschreven 
is, waardoor allerlei ongewenste 
recreatieve ontwikkelingen moge-
lijk worden gemaakt in het duinge-
bied, tenzij hier strikte voorwaar-
den aan worden gesteld.
Op 8 maart wordt de Beheervi-
sie 2011-2022 in de Amsterdamse 
raadscommissie besproken. De 
gezamenlijke brief is ondertekend 
door: Vogelwerkgroep Zuid-Ken-
nemerland, IVN afd. Zuid-Kenne-
merland, KNNV afd. Haarlem e.o., 
Stichting Duinbehoud, Stichting 
Natuurbelang AWD, Stichting 
Natuurwerkgroepen, Comité 'de 
wandelaar heeft geen fiets nodig' 
en Wandelorganisatie Nemo. x

Natuurverenigingen willen een
aanpassing beheervisie AWD

Geen fietspad door Waterleidingduinen

heemstede - Een fietsster is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag geval-
len bij een aanrijding op de Heem-
steedse Dreef. Het ongeval vond 
rond 01.45 uur plaats ter hoogte 
van de Camplaan. Ondanks dat het 
meisje met lage snelheid werd aan-
gereden en daardoor ten val kwam, 

moest ze even worden nagekeken 
in de ambulance. Gelukkig bleken 
de verwondingen mee te vallen en 
kwam ze er met de schrik van af. 
Vervolgens kon iedereen zijn weg 
weer vervolgen. x

Fietsster komt met schrik vrij

(Foto: Rowin van Diest).

haarlem/zandvoort - Het Haarlemse 
Alzheimer Café (Van Oosten de 
Bruynstraat 60) heeft op 5 maart 
als onderwerp wat allemaal juri-
disch geregeld moet worden als 
iemand dement wordt. Een lastig 
terrein want het gaat om mentor-
schap, zaakwaarnemerschap en 
wilsbekwaamheid. Een deskundi-
ge geeft advies. Het Zandvoortse 
Alzheimer Café (Flemingstraat 55) 
behandelt op 7 maart hoe een rela-
tie verandert als de partner gaat 
dementeren. Wat vroeger gewoon 
was, bestaat niet meer. Hoe gaan 
mensen om met dat verlies. Aan-
vang van beide avonden is 19.00 
uur. x

Alzheimer Café's

zandvoort - Politiemensen hebben 
vorige week dinsdag een 48-jarige 
man uit Zandvoort aangehouden 
in verband met een bedreiging 
die op 13 februari heeft plaatsge-
vonden aan de L'amiestraat. De 
Zandvoorter werd die dag aange-
sproken door een handhaver van 
de gemeente over een parkeer-
kwestie. Hier was de man niet 
van gediend, waarna hij verbale 
bedreigingen uitte in de richting 
van de handhaver. De Zandvoor-
ter verhoord, waarna hij is heen-
gezonden. Hij zal zich te zijner 
tijd moeten verantwoorden voor 
de politierechter. x

Bedreiging
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heemstede - Wat betekent de uitdruk-
king 'geen cent te makken' en hoe 
noem je het als iemand twaalf en half 
jaar getrouwd is. Deze vragen worden 
moeiteloos door de bewoners van De 
Heemhaven beantwoord. En ook de 
daarop volgende muziekfragmenten 
- onder andere 'Daar komt Swie-
bertje' en 'Tulpen uit Amsterdam' 
- worden de door de meeste mensen 
meteen herkend. De manier waarop 
de vragen gesteld worden is wel even 
wennen, want nog niet iedereen is 
meteen gewend aan de computer-
stem. De quiz wordt namelijk met een 
'Braintrainerplus' gespeeld.

door Christa Warmerdam

De belangstelling voor de spelcom-
puter is groot. De Strausszaal van 
het Zorgcentrum in Heemstede 
zit donderdagmiddag 23 februari 
helemaal vol. Onder het genot van 
een kop thee met gebakje kijkt 
iedereen nieuwsgierig toe tijdens 
de demonstratie van de Braintrai-
ner Plus. In de spellen zijn vragen 
en foto's verwerkt die aansluiten 
op de actualiteit en op het verle-
den. Het Rotterdamse bedrijf Qiosq 
heeft het gebruiksvriendelijke 
spelconcept ontwikkeld waarmee 
ouderen spelenderwijs hun geheu-
gen activeren.
Bedenker van het concept, Piet 
Hein van der Kroon, is persoon-
lijk aanwezig om uitleg te geven. 
Van der Kroon: "De moeder van 
mijn compagnon woont in een 
verzorgingshuis en daar kreeg hij 
de vraag of we niet speciaal voor 
ouderen een spel konden ontwik-

kelen. We hebben de software voor 
de braintrainer aangepast en heb-
ben verschillende niveaus inge-
bouwd zodat het voor iedereen 
te doen is. Om de braintrainer te 
gebruiken hoef je alleen maar over 
het scherm te aaien en de rest wijst 
zich vanzelf."
Het tempo van de Braintrainerplus 
kan individueel worden ingesteld. 
De spelcomputer registreert de 
individuele resultaten, maar de 
spellen zijn niet gericht op win-
nen. Na de eerste keer is het verder 
eenvoudig te kiezen voor het per-
soonlijke niveau. Voor de verschil-
lende cliënten binnen een zorgin-
stelling voorziet het concept in een 
gericht therapeutisch programma, 
bijvoorbeeld voor bewoners met 
een lichte vorm van dementie of 
een verstandelijke handicap en 
voor bewoners die zijn getroffen 
door een herseninfarct.
In Zorgcentrum De Heemhaven 
wonen 82 ouderen. Een deel van 
hen bezoekt ook dagelijks de dag-
verzorging 'De Notenbalk'. Daar-
naast wordt de dagopvang ook 
bezocht door mensen met geheu-
genproblemen uit Heemstede en 
omgeving die nog wel zelfstan-
dig thuis wonen. De financiering 
van de twee braintrainers is deels 
mogelijk gemaakt door de Stich-
ting Vrienden van Zorgcentrum De 
Heemhaven. Voorzitter van deze 
Stichting, Ineke Schöltjes: "We wil-
den heel graag twee braintrainers 

aanbieden maar ons budget liet 
dat niet toe. We zijn er ongeveer 
een jaar mee bezig geweest om 
de financiering rond te krijgen. 
Dankzij het maatschappelijk Sti-
muleringsfonds van de Rabobank 
en het landelijke fonds Sluyterman 
van Loo die een financiële bijdrage 
geleverd hebben, is het toch gelukt 
om twee braintrainers aan te schaf-
fen."
Fia Eyssens, activiteitencoördina-
tor van De Heemhaven, is blij met 
de spelcomputers. "We hebben de 
braintrainers afgelopen week met 
een aantal bewoners, personeel en 
vrijwilligers al uitgeprobeerd en 
dat was meteen een succes. Het 
leuke is dat bewoners het zelfstan-
dig kunnen doen, maar ook in een 
groep. In het begin zullen mede-
werkers en personeel de mensen 
helpen, maar ik verwacht dat de 
meeste bewoners al snel zelf aan 
de slag kunnen." x

Gebruiksvriendelijke hersenkrakers
Zorgcentrum De Heemhaven krijgt twee geheugentrainers

Bedenker van het concept, Piet Hein van der Kroon, was persoonlijk aanwezig 
om uitleg te geven. "Om de braintrainer te gebruiken hoef je alleen maar over 
het scherm te aaien en de rest wijst zich vanzelf" (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - De Rekenkamercommis-
sie Heemstede heeft in 2011 onder-
zoek gedaan naar de behandeling 
van klachten en bezwaren door de 
gemeente Heemstede. De Reken-
kamercommissie wilde weten of de 
wijze waarop de gemeente Heemste-
de hiermee omgaat ook leidt tot de 
meest effectieve en efficiënte inzet 
van middelen en tot optimale tevre-
denheid bij de burgers. De conclusie 
is dat over het algemeen de behande-
ling van klachten en bezwaren correct 
verloopt en ten opzichte van vergelijk-
bare gemeenten goed tot zeer goed te 
noemen is.

De Rekenkamercommissie ziet ook 
kansen om op een aantal punten 
nog winst te behalen. Het college 
van burgemeester en wethouders 
kan zich vinden in de conclusies en 
aanbevelingen en zal waar verbe-
terpunten zijn zich inspannen deze 
te verwerken in de Heemsteedse 
werkwijze. Het onderzoeksrap-
port, de bestuurlijke samenvatting 
van de Rekenkamercommissie en 
de reactie van het college van B&W 
staan op www.heemstede.nl.
Uit het onderzoek van de Reken-
kamercommissie kwam een aantal 
aandachtspunten naar voren.

80% tevreden, 20% ontevreden
Op het gebied van dienstverlening 
en imago is er (naast positieve gelui-
den) bij 20% van de inwoners onvre-
de over de gemeente. Dit cijfer komt 
overeen met het landelijk gemid-
delde. Uit het onderzoek blijkt dat 
de ontevredenheid niet voortkomt 
uit persoonlijke negatieve erva-
ringen, maar gebaseerd is op het 
algehele imago van de gemeente. 
Op grond hiervan is het volgens de 
Rekenkamercommissie van belang 
te onderzoeken of er in Heemstede 
redenen zijn aan te wijzen voor 
deze ontevredenheid die met niet 
al te kostbare maatregelen zouden 
kunnen worden weggenomen. De 
gemeente zal zich inspannen om 
dit percentage van 20% omlaag te 
brengen.

Bezwaarschriften
Een tweede aandachtspunt is het 
beeld bij burgers over de onafhan-
kelijkheid van de commissie voor 

bezwaarschriften. Uit het onder-
zoek blijkt dat deze commissie ook 
daadwerkelijk een onafhankelijke 
positie heeft; toch wordt dit door 
de helft van de bezwaarindieners 
betwijfeld. De bezwarencom-
missie is zich van deze perceptie 
bewust en dringt zelf aan, zo blijkt 
uit het onderzoek, op het verder 
verduidelijken en benadrukken 
van haar onafhankelijkheid van 
de gemeentelijke organisatie 
tegenover de klachtindieners. De 
Rekenkamercommissie beveelt 
aan de bezwarencommissie te 
vragen om te onderzoeken welke 
mogelijkheden en oplossingen zij 
ziet om de perceptie over de onaf-
hankelijkheid te verbeteren.

'De informele aanpak'
Tot slot adviseert de Rekenka-
mercommissie om een klacht 
of bezwaar nog wat vaker in het 
informele te regelen, voordat deze 
uitgroeit tot een bezwaar. De tevre-
denheid van de burger wordt in 
hoge mate bepaald door de wijze 
waarop zijn klacht of bezwaar is 
behandeld, en in veel mindere 
mate door de vraag of de afhande-
ling volgens de wettelijke regels en 
termijnen is verlopen. Daarbij gaat 
het er kort gezegd meer om dat de 
burger het gevoel heeft serieus 
genomen te worden, dan om het 
het krijgen van gelijk of ongelijk. 
De Rekenkamercommissie advi-
seert de zogenaamde informele 
aanpak verder te professionalise-
ren. Geadviseerd wordt de infor-
mele aanpak ook toe te passen op 
de WOZ-bezwaren.
Bij deze aanpak wordt voorkomen 
dat de behandeling van klachten 
en bezwaren steeds sterker proce-
duregericht en juridisch wordt. De 
behandeling krijgt weer een men-
selijke maat; het gevolg is een pret-
tiger contact met de overheid.

Opzet onderzoek
Het onderzoek naar klachten en 
bezwaren is uitgevoerd door het 
bureau I&O Research. Het onder-
zoek is gericht op alle bezwaren, 
dus inclusief WOZ-bezwaren 
over de gemeentelijke belasting-
aanslag. Voor het onderzoek zijn 
twee enquêtes gehouden, één 
onder indieners van klachten en 
bezwaarschriften (steekproef van 
32, respons 50%) en een algemene 
enquête onder de burgers van 
Heemstede (steekproef van 500, 
respons 20%). Daarnaast zijn zes 
dossiers uitvoerig geanalyseerd en 
is er gesproken met enkele bij de 
behandeling betrokken ambtena-
ren en met de leden van de com-
missie voor bezwaarschriften.
Cijfers over klachten en bezwaren 
in Heemstede over de laatste vijf 
jaar zijn vergeleken met die van 
soortgelijke gemeenten. x

'Tevreden klagers'

heemstede - Een raar gezicht afge-
lopen donderdag op de voetgan-
gersbrug aan de Leidsevaartweg 
in Heemstede. Rond 12.30 uur 
maakte een bejaarde vrouw een 
fout door met haar auto vanuit de 
Kohnstammlaan de brug over te 
rijden. De bordjes halverwege de 
brug heeft ze waarschijnlijk over 
het hoofd gezien. Hierop staat een 
waarschuwing dat er even verder-
op treden zijn. De vrouw reed zo 
naar beneden en kwam schuin op 
de trap tot stilstand. Hulpdiensten 

kwamen ter plaatse om haar uit 
haar benarde positie te bevrijden. 
In eerste instantie leek de vrouw 
niet gewond te zijn en werd ze 
opgevangen in een brandweerwa-
gen, maar even later is ze toch voor 
de zekerheid overgebracht naar het 
ziekenhuis. Een bergingsbedrijf 
heeft de wagen later in de middag 
weggehaald. De Leidsevaartweg 
was tijdelijk afgesloten voor het 
verkeer. x

Voortaan maar de bus?
Vrouw neemt voetgangersbrug

(Foto: Michel van Bergen).

haarlem/regio - Het Nederlandse Rode 
Kruis, District Haarlem en Omstreken 
organiseert op maandag 23, dinsdag 
24 en woensdag 25 april drie vaar-
dagen voor thuiswonende ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten, 
wonende in de gemeente Haarlem, 
Heemstede of Bloemendaal.

De vaardagen zijn speciaal bestemd 
voor mensen die niet of nauwelijks 
zelfstandig de deur uit komen. Zij 
worden uitgenodigd om één van 
de drie vaardagen mee te maken. 
Dagelijks kunnen maximaal 95 per-
sonen worden verwelkom. Voor de 
begeleiding en ondersteuning van 
de deelnemers is dagelijks een team 
van vijftien vrijwilligers aan boord. 
Een gids van 't Gilde Haarlem komt 

dagelijks aan boord en vertelt bij-
zonderheden over beziens-waardig-
heden langs de route.
De kosten bedragen € 15,- per per-
soon. De prijs is inclusief koffie of 
thee met gebak, twee drankjes, een 
hapje en een driegangen diner. Het 
vertrek is om 10.00 uur, de aan-
komst om circa 16.30 uur. Deelne-
mers dienen het vervoer naar de 
boot (aan de Conradkade in Haar-
lem) zelf te organiseren.
Voor aanmelden of meer informa-
tie is het Rode Kruis op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag 
telefonisch bereikbaar tussen 9.00 
en 15.30 uur, tel. 023-5411612 of 
023-5411615. Ook via info@rode-
kruishaarlem.nl kan men een 
inschrijfformulier aanvragen. x

Rode Kruis Vaardagen
haarlem/regio - Vorige week in de 
nacht van donderdag op vrijdag 
kwam er rond 01.15 uur een mel-
ding binnen dat er een auto in 
de greppel was gereden langs de 
Waarderweg. Politiemensen trof-
fen in de auto een 45-jarige man uit 
Overveen aan. Hij was ongedeerd 
en verklaarde dat hij uit had moe-
ten wijken voor een overstekende 
hond. Bij de man werd een blaas-
test afgenomen en hieruit bleek 
dat hij onder invloed van alcohol 
was. Een ademanalyse op het poli-
tiebureau maakte duidelijk dat de 
man een promillage had van 1.12. 
Tegen de man is proces-verbaal 
opgemaakt. x

Drankrijder in
de greppel
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velserbroek/regio - De Haarlemse 
sportwethouder Jack van der Hoek 
nam vorige week woensdagavond het 
eerste exemplaar van Libero Maga-
zine in ontvangst. Het nieuwe blad 
over het amateurvoetbal in de regio 
Zuid-Kennemerland werd officieel 
gelanceerd in Villa Westend in Vel-
serbroek. Bladmanager Rob Buchel, 
momenteel ook trainer van BVC Bloe-
mendaal, beet het spits af en heette 
de volle zaal welkom. "We willen 
naast veel aandacht voor de regiona-
le clubs ook vooral het kleedkamer-
gevoel overbrengen. En niet alleen 
aandacht besteden aan de mannen, 
want ook de vrouwen en gehandicap-
ten voetballen tegenwoordig heel 
verdienstelijk."

door Onno van Middelkoop

Aansluitend aan de presentatie was 
er een debat over voetval en het 
blad tussen Libero-columnist Henk 
Uildriks, topscheidsrechter Ruud 
Bossen, KNVB-bestuurder Dick 
Doornbos en trainer Patrick van 
der Fits van Stormvogels/Telstar in 
een rondetafelgesprek. 
Libero Magazine wordt gratis ver-
spreid in de kantines van de ruim 
dertig clubs in het verspreidings-
gebied Velsen, Bloemendaal, Haar-
lem, Heemstede en Zandvoort en 
in diverse horecagelegenheden en 

andere publieke plekken. Door de 
clubs en het bedrijfsleven is het 
idee voor een regionaal voetbal-
blad enthousiast ontvangen. Zuid-
Kennemerland kent dan ook een 
rijke voetbalhistorie. Van Haarlem 
tot Zandvoort en van Velsen tot 
Heemstede zijn er tientallen clubs 
actief, elk met een eigen karakter 
en uitstraling, elk met een rijke en 
soms roemruchte historie.
Libero Magazine beschrijft die 
verschillende identiteiten, de ene 
keer met een verslag over een goed 
draaiende business club, de andere 
keer in een vraaggesprek met een 
trefzekere spits. Maar ook de vrij-
willigers bij de clubs, waar de clubs 
feitelijk op draaien, worden niet 
vergeten. Net zo min als de arbi-
trage, de jeugd, vriendenteams en 
veteranen. In het full colour maga-
zine wordt het regionale voetbal in 
al zijn facetten belicht. Het maand-
blad bevat meerdere interviews, 
sfeerreportages, columns, analy-
ses en afwisselende rubrieken. In 
Libero Magazine gaan voetbalclubs 
en bedrijfsleven hand in hand. 
De exploitatie wordt vooralsnog 
bekostigd uit de advertentieop-
brengsten.
Buchel: "Libero Magazine geeft veel 

achtergrondinformatie. Zo wordt 
iedere keer een club uitgelicht, 
staan er artikelen in over sport-
blessures en hoe daar mee om te 
gaan, maar belichten we ook de 
achtergronden van de mini's, het 
vrouwenvoetbal, de veteranen en 
de G-teams. We zijn er niet voor 
keiharde nieuws, maar willen de 
sfeer binnen de clubs treffen. Vol-
gens mij zijn we daar in het eerste 
nummer goed in geslaagd."
Het eerste nummer van het blad 
ziet er goed verzorgd uit. Buchel 
vervolgt: "Met dit blad is een 
droom uitgekomen. Jaren geleden 
hebben we voor dit idee voor het 
eerst geopperd. Toen is het er niet 
van gekomen. Nu ben ik blij dat 
we hebben doorgepakt." Collega 
bladmanager Patrick Tenthof kan 
dat alleen maar beamen. Het eer-
ste nummer is verkrijgbaar op de 
eerder genoemde locaties. Ook op 
internet kan men Libero Magazine 
vinden: www.liberomagazine.nl. x

Gratis maandblad over het
regionale amateurvoetbal

Libero Magazine succesvol gelanceerd

Jack van der Hoek ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Rob Buchel 
(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Voormalig HFC-voorzitter en columnist Henk Uildriks, trainer Patrick van der Fits, 
Rob Buchel, Ruud Bossen en Dick Doornbos voeren het 'ronde' tafelgesprek 
(Foto: www.ovmfotografie.nl). x

haarlem/regio - Nadat in februari 
gastspreker Guus Hiddink de spon-
sorborrel van de Koninklijke HFC had 
bezocht, was het vrijdag 24 febru-
ari 2012 de beurt aan wederom een 
grote naam uit de voetbalwereld: 
Theo van Duivenbode. De introductie 
was zoals gebruikelijk in handen van 
Henk Uildriks, die Theo neerzette als 
een echte gentleman. "Theo speelde 
met grote namen als Sjaak Swart, 
Henk Wery en Franz Hasil. Hij luncht 
even gemakkelijk in de Arena als in 
de Kuip. Is populair in Rotterdam en 
in Amsterdam en dat kunnen er maar 
weinig zeggen."

Na zijn voetballoopbaan komt de 
voormalige modelprof terecht in 
het bedrijfsleven. Hij werkt zich op 
tot de top van Stad Rotterdam Ver-
zekeringen. "Daar overwoekerde hij 
Nederland met polissen. Dat resul-
teerde in het terugbetalen van 760 
miljoen aan gedupeerden!", grapt 
Uildriks hierover. Ook nu wordt Van 
Duivenbode nog geregeld gevraagd 
voor diverse functies, maar hij is tot 
op heden nergens op ingegaan. Wél 
is hij voorzitter van Lucky Ajax.
Van Duivenbode begon ooit bij 
DWS, werd later met Ajax drie keer 
landskampioen, won één keer de 
KNVB-beker en speelde één (verlo-
ren) finale in de Europa Cup I tegen 
AC Milaan. Met Feyenoord scoorde 
hij tijdens een competitiewedstrijd 
het beslissende doelpunt tegen zijn 
oude club Ajax, drie minuten voor 
tijd. Ook won hij met de Rotter-
damse club de Europa Cup I (tegen 
Celtic) en de wereldbeker tegen 
Estudiantes (de beroemde wed-
strijd met het brilletje van Joop van 

Daele). Over Theo's interlandcar-
rière merkt Henk fijntjes op dat hij 
vaker voor de ex-Internationals op 
1 januari uitkwam (twaalf keer) dan 
voor het grote Oranje (vijf keer).
Theo van Duivenbode begint, tot 
grote verrassing van alle aanwe-
zigen, met het feliciteren van de 
Koninklijke HFC met twintig jaar 
sponsorborrel en geeft Henk twee 
mooie flessen wijn. Wat volgt is 
een lofzang op Johan Cruijff ("Hij 
maakt spelers om zich heen een à 
twee klassen beter") en een heldere 
analyse van de problemen in het 
betaald voetbal: "In de voetbalwe-
reld zijn erg weinig deskundigen 
aan de top, er is weinig voetbal-
kennis en vakmanschap, trainers 
hebben te veel macht, bestuurders 
laten over zich heen lopen, de sala-
rissen zijn te hoog, coaches die op tv 
hun eigen spelers afbranden, geen 
tot weinig clubcultuur. Je hoeft ook 
niet altijd een trainer met een grote 
naam aan te stellen. Er zijn talloze 
voorbeelden van trainers die pas 
beroemd werden nadat ze bij Ajax 
de selectie onder hun hoede kregen: 
Michels, Ivic, Van Gaal, het waren 
op dat moment nog geen toptrai-
ners, maar ze werden het wel."
Hij besluit met een oproep om meer 
professionaliteit en meer duidelijk-
heid: "Je moet als bestuur duidelijk 
optreden. Maak prestatieafspraken 
en sluit geen langlopende contrac-
ten. En geef vervangbare spelers 
geen idioot hoge salarissen. De 
club is en blijft de baas, niet een 
toevallig langskomende trainer die 
vaak ook nog zijn eigen hofhouding 
meeneemt. Terug naar de basis is de 
oplossing in mijn ogen.' x

Theo van Duivenbode: 'Te weinig 
vakmanschap in betaald voetbal'

Sponsorborrel Koninklijke HFC

Theo van Duivenbode, met links Henk Uildriks (Publicteitsfoto).

bloemendaal - Vanaf 1 januari worden de 
afvalcontainers in de gemeente Bloe-
mendaal geleegd door Meerlanden BV. 
Hoewel de regels voor het plaatsen van 
containers aan de straat ongewijzigd 
zijn, komen de vuilniswagens hier en 
daar op andere tijdstippen door de 
straat dan vroeger.

door Ruud Vader

Een voorbeeld. In de Merellaan Aer-
denhout worden op 14 februari de 
blauwe (papier) containers geleegd. 
Dat gebeurde vroeger zelden voor 
12.00 uur 's middags. Vandaar dat 
veel bewoners uit gewoonte in de 
loop van de ochtend de container bij 
de stoep plaatsten. Op de veertiende 
was dat voor zeven bewoners van 
de Merellaan te laat. De wagen van 
Meerlanden was er om precies 07.30 
uur met zijn route begonnen. Na een 

mailtje en een telefoontje was Meer-
landen zo coulant om in de loop van 
de middag de nog volle bakken ook 
te legen.
Dat de verwarring kon ontstaan was 
achteraf wel begrijpelijk. Noch op de 
afvalkalender, noch op de gemeente-
lijke website, stond vanaf hoe laat de 
containers moeten worden buiten-
gezet. De volhouder had het kunnen 
vinden in artikel 8 van de gemeente-
lijke uitvoeringsverordening. Op de 
website is dit inmiddels aangepast, 
voor de afvalkalender is het wachten 
op de volgende druk.
Hier zijn de spelregels nog even: De 
containers moeten op de inzamel-
dag voor 07.30 op de stoep worden 
gezet, maar dat mag ook al de avond 
tevoren, vanaf 20.00 uur. De zakken 
met plastic afval moeten op de inza-
meldag tussen 06.00 en 07.30 uur 
worden aangeboden en niet alvast 

de avond tevoren. Tenslotte - de con-
tainers moeten zo spoedig mogelijk 
na lediging weer van de weg worden 
verwijderd, maar uiterlijk aan het 
eind van de inzameldag. x

Verwarring over afval

bloemendaal/overveen - De politie 
heeft afgelopen dinsdagavond 
tijdens een alcoholcontrole op 
de Kennemerlaan twee automo-
bilisten aangehouden die teveel 
hadden gedronken. In totaal wer-
den op de Kennemerlaan in Bloe-
mendaal en op de Korte Zijlweg 
in Overveen 180 bestuurders op 
alcoholmisbruik gecontroleerd. 
De politie hoefde geen rijbewij-
zen in te vorderen. Tegen de aan-
gehouden bestuurders wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. x

Aanhoudingen bij
alcoholcontrole
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heemstede - Vanaf donderdag 1 maart 
kan verkeer weer gebruikmaken van 
het kruispunt Herenweg-Zandvoort-
selaan-Lanckhorstlaan in Heemstede. 
In de nacht van woensdag op donder-
dag wordt hier het werk afgerond en 
gaat het kruispunt weer open voor alle 
verkeer. Verkeer tussen Zandvoort en 
Hoofddorp hoeft dus niet meer om te 
rijden.

Het deel van de Herenweg tussen 
het kruispunt met de Zandvoort-
selaan en de gemeentegrens met 
Haarlem blijft volgens planning 
nog afgesloten tot eind maart 2012. 
De omleiding voor dit deel van de 
Herenweg blijft dus in stand.
De Connexxion-bussen van lijn 4 
en 7 gaan vanaf donderdag 1 maart 
weer volgens de normale dienstre-

geling rijden. Voor lijn 50 en 51 blijft 
de omleiding gelden. De bushaltes 
van deze lijnen op de Herenweg 
tussen Wagenweg en Van Merlen-
laan blijven tot eind maart buiten 
gebruik. Reizigers kunnen opstap-
pen bij één van de haltes op de 
Heemsteedse Dreef of de tijdelijke 
halte op de kruising Herenweg-Van 
Merlenlaan.
In de opdrachtverlening aan uitvoer-
der KWS heeft de gemeente Heem-
stede een stimulans ingebouwd om 
de planning te halen en zo moge-
lijk te verkorten. Hierdoor is de 
oorspronkelijke planning om het 
kruispunt eind februari weer open 
te stellen gehaald, ondanks dat het 
werk tijdens de vorstperiode ruim 
twee weken stil lag. x

Kruising weer open
Herenweg/Zandvoortselaan

bloemendaal - De gemeenteraad heeft 
op 2 februari jongstleden de Woonvi-
sie Bloemendaal 2012-2016 definitief 
vastgesteld. In de woonvisie wordt 
beschreven wat voor soort woningen 
er in de gemeente moeten worden 
gebouwd en welke andere maatrege-
len de gemeente wil nemen om bij te 
dragen aan een goed functionerende 
woningmarkt.

door Ruud Vader

In deze nieuwe woonvisie staat het 
bevorderen van doorstroming cen-
traal. Het college wil de bouw van 
seniorenwoningen in alle prijsseg-
menten bevorderen, zodat meer 
senioren doorstromen en er meer 
eengezinswoningen voor gezinnen 
beschikbaar komen. Het beleid voor 
het bouwen van sociale huurwo-
ningen wordt op een aantal punten 
herzien, zodat er meer ruimte voor 
maatwerk ontstaat. Daarnaast wordt 
veel aandacht besteed aan het cre-
eren van een woningaanbod in het 
middensegment voor huishoudens 
die door de EU-regels geen toegang 
meer hebben tot de sociale huursec-
tor. Dit alles moet bijdragen aan de 
leefbaarheid in de kernen van Bloe-
mendaal, omdat er meer draagvlak 
blijft voor voorzieningen zoals scho-
len, sportverenigingen en winkels.
Het beleid dat op nieuwbouwloca-
ties één derde sociale woningbouw 

wordt gebouwd, blijft gehandhaafd. 
Projectontwikkelaars krijgen echter 
de mogelijkheid om minder dan 
één derde sociale huurwoningen te 
bouwen, maar dan moeten zij een 
bijdrage storten in een gemeente-
lijk vereveningsfonds. Het geld uit 
dit fonds wordt ingezet om de bouw 
van sociale huurwoningen financi-
eel te ondersteunen. Daarnaast wil 
de gemeente dat er meer aanbod 
in het middensegment komt voor 
huishoudens die net teveel verdie-

nen voor een sociale huurwoning. 
De gemeente gaat de woningcorpo-
raties daarom vragen om meer vrije 
sectorwoningen met een huur tot € 
900,- per maand te verhuren en daar-
naast meer betaalbare woningen, al 
dan niet met een kortingsregeling, 
te verkopen. De woonvisie ligt tot en 
met 24 februari 2012 ter visie op het 
gemeentehuis, op de Brouwerskolk 
en in Bennebroek en is tevens in te 
zien via de gemeentelijke website 
www.bloemendaal.nl. x

Bevorderen van doorstroming
centraal in nieuwe Woonvisie

Een VVD onderonsje tijdens de raadsvergadering van 2 februari (Foto: Ruud 
Vader).

bennebroek - In de eerste week van 
de zomervakantie van regio Noord 
wordt voor alle kinderen van 6 tot 
en met 14 jaar een kampweek geor-
ganiseerd door jeugdvereniging 
Jong Nederland Bennebroek. Dit 
jaar vindt het tentenkamp plaats 
van zondag 22 juli tot en met zater-
dag 28 juli in de bossen van Tilburg. 
Het thema is Mexico.
Tijdens de kampweek worden 
verschillende activiteiten gedaan, 
zoals zwemmen, knutselen, pio-
nieren, een sportdag, BBQ en een 

bezoek aan de stad Tilburg. Voor 
de oudste kinderen staat ook een 
dropping, een fotofietstocht en pri-
mitief koken op het programma. 
Elke dag wordt afgesloten met een 
kampvuur.
De kampweek wordt georganiseerd 
door deskundige leiding, die in het 
bezit is van EHBO-diploma en vele 
jaren kampervaring. Kijk voor meer 
informatie, een inschrijfformulier 
en foto's op www.jnbb.nl, stuur een 
e-mail naar info@jnbb.nl of bel 06-
12663069. x

Kampweek Jong Nederland
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

zandvoort - Een begrip. Anders kun je 
Autobedrijf Zandvoort niet omschrij-
ven. Niet zo vreemd als je als bedrijf 
al 35 jaar aan de weg timmert. In 
die tijd zijn er vele duizenden auto's 
gerepareerd en verkocht. "Daar zijn 
we natuurlijk heel erg trots op, maar 
we richten onze blik vooral vooruit. 
Daarom hebben we het laatste jaar 
flink geïnvesteerd in het bedrijf. Drie 
nieuwe moderne hefbruggen zijn het 
afgelopen jaar geïnstalleerd, naast 
een nieuwe remtestinrichting die 
desgewenst rapporten kan produce-
ren voor de eigenaars. We willen de 
komende 35 jaar ook kwaliteit blij-
ven leveren", vertelt een trotse Rob 
Witte.

door Onno van Middelkoop

Het is niet alleen maar een inves-
tering in de ondersteunende tech-
niek. Sinds september 2011 staat 
op het dak van het Autobedrijf 
Zandvoort ook een investering in 
duurzaamheid: een set zonnepa-
nelen. Daarmee is het bedrijf de 
eerste onderneming in Zandvoort 
die het 'Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen' onderschrijft 
met een investering in duurzaam-
heid. Witte: "De panelen zullen 
circa 7000 kilowattuur aan duur-
zame zonnestroom opleveren. Dat 
is schone stroom die we dus ook 
niet meer hoeven in te kopen. Ster-
ker nog: in het weekeinde leveren 
we zelfs stroom aan het algemene 
stroomnet. Dan levert het zelfs geld 

op!"
Met dat oog op de toekomst heeft 
het bedrijf nog meer ambities. Zo wil 
het op korte termijn ook een eigen 
Greenpoint oplaadpunt voor elek-
trische auto's realiseren. "Natuur-
lijk deels voorzien door onze eigen 
zonnepanelen. Mensen kunnen 
dan naar Zandvoort komen, hun 
auto, scooter of E-bike opladen en 
een fiets huren tegen geringe kos-
ten om bijvoorbeeld naar het strand 
te fietsen of een fietstocht door de 
duinen te maken." Overigens werd 
Autobedrijf Zandvoort geadviseerd 
door ook een Zandvoorts bedrijf, 
Energy Improve, over de zonnepa-
nelen en het Greenpoint. "Jeroen 
Vogt is eigenlijk dé grote inspirator 
achter dit project", vertrouwt Witte 
ons toe.
Het blijft niet alleen bij een inves-
tering in 'groene' stroom. "Naast 
de eerder genoemde investeringen 
repareren we de auto's vaak ook 
met groene onderdelen. Daarmee 
wil ik zeggen dat eerder gebruikte 
onderdelen die nog in goede staat 
zijn worden hergebruikt. Dat is niet 
alleen goedkoper voor ons én voor 
de klant, maar draagt ook bij aan 
duurzaamheid. Zo hoeven er min-
der nieuwe onderdelen te worden 
geproduceerd, wat weer positieve 
invloed heeft op duurzaamheid in 

het algemeen. Daarnaast zoeken 
we binnen het bedrijf naar moge-
lijkheden om te besparen. Enkele 
kleine ingrepen hebben al geresul-
teerd in 10% reductie van ons eigen 
stroomgebruik."

JC Foundation
Een ander project waar Witte 
warm voor loopt, is de samenwer-
king van de BOVAG met de Johan 
Cruijff Foundation. "Dat vind ik 
echt geweldig! De JC Foundation zet 
zich in voor kinderen en jongeren, 
met name die met een beperking en 
ook voor kinderen die in een min-
der kansrijke omgeving opgroeien. 
Voor iedere auto die wij APK-keuren 
doneert de BOVAG een bedrag aan 
de JC Foundation. Ze hebben al 140 
voetbalcourts door heel Nederland 
gerealiseerd en organiseren sport-
projecten en onderwijs  voor de 
jeugd en sporters. Na iedere keuring 
ben ik weer blij dat ook wij daaraan 
bijdragen!"
Autobedrijf Zandvoort is klaar 
voor de toekomst. Door een visie 
te ontwikkelen en uit te voeren 
op het gebied van duurzaamheid 
en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen nemen zij de verant-
woordelijkheid van veel zaken in 
eigen hand. En welke ondernemer 
droomt daar niet van? 
Autobedrijf Zandvoort is te vinden 
aan de Kamerlingh Onnesstraat 
23, tel. 023-5714580. Zie ook www.
autobedrijfzandvoort.nl. x

Duurzaamheid en kwaliteit
Autobedrijf Zandvoort richt zich op de toekomst

Autobedrijf Zandvoort is klaar voor de toekomst. Door een visie te ontwikkelen 
en uit te voeren op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen nemen zij de verantwoordelijkheid van veel zaken in eigen 
hand (Foto: www.ovmfotografie.nl).

bennebroek - Op vrijdag 2 maart laat 
Willemijn Lammers in het Trefpuntca-
fé in Bennebroek zien hoe ons koop-
gedrag kan bijdragen aan een betere 
wereld zonder armoede.

Willemijn Lammers werkt als eco-
noom bij ICCO/Kerkinactie, de 
interkerkelijke organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. Ze 
onderhandelt met bedrijven als 
Albert Heijn en IKEA over hoe ze 
meer verantwoorde en duurzame 
producten kunnen verkopen. Aan 
de hand van voorbeelden laat zij 
zien hoe contacten tussen Neder-
landse winkels en buitenlandse 
producenten bijdragen aan betere 
werkomstandigheden en een beter 
milieu. Haar stelling is dat duur-
zame handel de toekomst heeft, 

omdat dit op de lange duur de 
enige manier is waarop we de aarde 
gezond kunnen houden.
ICCO werkt aan een wereld zon-
der armoede en onrecht. Handel 
is een veel sterker mechanisme 
om armoede te bestrijden dan het 
geven van hulp. Door producten te 
kopen met een eerlijk, duurzaam 
en verantwoord label dragen we bij 
aan een beter milieu, goede arbeids-
omstandigheden en eerlijke verde-
ling van inkomsten. Duurzame 
boontjes en wandkleden kunnen 
bijdragen aan een betere wereld. 
Wat de werkelijke invloed daarvan 
is op de ontwikkeling van mensen 
wordt deze avond toegelicht.
Het Trefpuntcafé begint om 20.30 
uur. Het adres Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. De toegang is vrij. x

Eerlijke handel duurt het langst

haarlem/regio - De coffeeshops in 
Haarlem weigeren vanaf volgend 
jaar een wietpas in te voeren. De 
zestien coffeeshops hebben uit een 
eigen enquête geconcludeerd dat 
slechts 12% van de klanten bereid 
is zich te laten registreren in een 
ledenbestand. De zestien Haarlemse 
coffeeshops namen hun enquête 
onder 702 bezoekers af. Van de 
klanten die zich niet willen laten 
registreren, zegt 59% dit een inbreuk 
op de privacy te vinden. Van de regi-
stratieweigeraars zeggen zes van de 
tien hun drugs vanaf volgend jaar 
bij de straat- of huisdealer te halen. 

Twee van de tien zeggen zelf te gaan 
kweken. De Haarlemse coffeeshops 
vrezen hierdoor 85% van hun klan-
ten te verliezen en daarmee faillise-
menten. De pas moet drugstoerisme 
tegengaan. Vooral in het zuiden van 
het land veroorzaakt dat overlast. In 
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland 
is de pas al sinds 1 januari verplicht. 
Om te voorkomen dat het probleem 
zich verplaatst, wordt de pas ook in 
de rest van het land ingevoerd. Klan-
ten kunnen alleen lid worden van 
een coffeeshop in de gemeente waar 
ze wonen. Handig als je in Bloemen-
daal of Heemstede  woont... x

Coffeeshops weigeren
invoering van wietpas

heemstede - Een kennismaking met 
beleggen voor de leek. Globaal 
worden behandeld: risico's van 
sparen, beleggen, aandelen, obli-
gaties, opties, vastgoed en beleg-
gingsfondsen. Je krijgt enkele 
praktische tips (discipline) voor 
het zelf beleggen. Ook wordt 
ingegaan op wetgeving en fiscale 
aspecten. De cursus Zelf beleggen 
van docent Ron Jedema is als het 
ware het allereerste stapje in de 
gecompliceerde wereld van het 
beleggen en start op dinsdag 13 
maart van 19.30 tot 21.00 uur bij 
Casca in de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede. Opgeven 
kan telefonisch op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur, tel. 023-
5483828 - keuzetoets 1. x

Zelf beleggen

haarlem - Hogeschool Inholland Haar-
lem en Schiphol Group zijn overeenge-
komen om te starten met het lectoraat 
Airport & Aviation. Afgelopen maandag 
tekenden Doekle Terpstra, collegevoor-
zitter van Hogeschool Inholland, en 
Ad Rutten, Executive Vice-President 
en COO namens Schiphol Group, de 
samenwerkingsovereenkomst.

Het lectoraat richt zich op praktijk-
gericht onderzoek, kennisontwikke-
ling ten dienste van het onderwijs, 
beroepspraktijk en samenleving. 
Daarnaast vertaalt het lectoraat de 
onderzoeksresultaten terug naar het 
onderwijs op grond van praktijksitu-
aties. De nieuwe afstudeerrichting 
Airport & Aviation Management, die 

momenteel in voorbereiding is op de 
locatie Haarlem, kan versterkt wor-
den door het lectoraat.
Schiphol Group gaat Inholland ook 
ondersteunen met gastcolleges, 
stageplaatsen en onderzoeks- en 
afstudeeropdrachten. Nederland 
kent twee belangrijke logistieke en 
economische knooppunten. Dit zijn 
de luchthaven Schiphol en de Rot-
terdamse haven. Inholland Haarlem 
versterkt hiermee haar ambitie op 
het terrein van praktijkgericht onder-
zoek, gekoppeld aan de behoefte in 
de regio. Tot lector is benoemd Lex 
Oude Weernink (59), die al geruime 
tijd voor Schiphol Group werkt en 
beschikt over een brede kennis van 
de luchtvaartsector. x

Hogeschool Inholland in Haarlem
start lectoraat Airport & Aviation

haarlem/regio - Op woensdag 18 
april 2012 wordt tijdens een grote 
feestavond in theater Philharmonie 
in Haarlem voor de zesde keer de 
prijs voor de 'Beste Onderneming 
van Noord-Holland' uitgereikt. In 
de categorieën MKB Klein, MKB 
Midden en MKB Groot nemen de 
ondernemingen het tegen elkaar op. 
Het wordt een finale vol spanning en 
entertainment. De toegangskaarten 
zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.
ovnh.nl.
Begin maart wordt bekendgemaakt 
welke dertig Noord-Hollandse 
ondernemingen door gaan naar 
de finale. In de Philharmonie in 
Haarlem strijden tien kandidaten 
per categorie om de titel en het prij-
zenpakket ter waarde van € 5.000,-. 
Ook wordt de publieksprijs uitge-
reikt. Dit alles gebeurt onder leiding 

van presentator Humberto Tan. 
Daarnaast vinden er diverse feeste-
lijke optredens plaats van artiesten, 
onder wie zanger Charly Luske.
De verkiezingsavond start om 20.00 
uur en duurt tot 23.00 uur. Vanaf 
19.30 uur is de zaal open. Na de 
prijsuitreiking, vanaf 21.30 uur, start 
de borrel en is er volop gelegen-
heid tot netwerken. De dresscode is 
feestelijk.
De entreekaarten zijn vanaf nu 
verkrijgbaar via de website van de 
Ondernemingsverkiezing Noord-Hol-
land: www.ovnh.nl. De kaarten kos-
ten € 20,- per stuk. Dat is exclusief 
btw en inclusief consumpties. Leden 
van ondernemersverenigingen 
betalen € 10,- (exclusief btw) per 
toegangsbewijs. Er is slechts een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
De betaling verloopt via iDEAL. x

Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland 2011/2012
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heemstede - Hoelang het kunste-
naarscollectief in het pand aan de 
Raadhuisstraat mag blijven is niet 
bekend maar daar maken de kun-
stenaars zich voorlopig nog niet 
druk over. "We hebben een opzeg-
termijn van twee maanden maar dit 
voelt zo goed dat we dat heel graag 
op de koop toe nemen", zegt Lilette 
de Bruin. De Bruin is één van de vijf 
kunstenaars die op dit moment in 
Heemstede exposeren in een leeg-
staand winkelpand en geeft met 
mede exposant Anja de Vries uitleg 
over het nieuwe fenomeen de PopUp 
Gallerie.

door Christa Warmerdam

De Bruin: "Ik kwam op een bijeen-
komst Martin de Vries tegen. Mar-
tin is door de gemeente aangesteld 
als citymanager om oplossingen te 
zoeken voor de leegstand van win-
kelpanden in Heemstede. Ik ver-
telde dat ik op zoek was naar een 
expositieruimte en riep meteen 
dat ik wel een idee had." 
Het project is een samenwerkings-
verband tussen de gemeente, de 
citymanager, de makelaar en de 
eigenaar van het pand. Er loopt nog 
een onderzoek naar de leegstand 
van de winkelpanden in het Heem-
steeds centrum. Een geadviseerde 
mogelijkheid is om de lege winkel-
panden tijdelijk ter beschikking te 
stellen. Een goed idee want de lege 
winkel staat nu vol met schitteren-
de, kleurige en veelzijdige kunst. 
De kunstenaars hoeven geen huur 

te betalen maar wel vaste lasten als 
gas, licht, water en verzekering.
Anja de Vries: "We zitten dus niet 
helemaal gratis maar dat is logisch. 
Dit pand is een pareltje. Alles klopt 
aan deze ruimte. De verlichting, de 
indeling en de locatie zijn perfect. 
We hebben het eigenlijk alleen 
maar hoeven schoon te maken en 
konden meteen beginnen met de 
inrichting van de expositie. In tien 
dagen waren we klaar en konden 
we open. Omdat je weet dat het 
tijdelijk is ga je heel slagvaardig 
te werk. Je hebt geen tijd om heel 
lang met één ding bezig te zijn. 
Voor ons is het heerlijk om in zo'n 
mooie ruimte te exposeren. Ik voel 
me soms net als een kind met een 
grote bak snoep voor zich."
De kunst van de PopUp Gallerie 
Heemstede laat zich niet met één 
woord omschrijven. Van Lilette 
de Bruin zijn onder andere bonte 
Nana's van papier-maché en in 
felle kleuren beschilderde figuren 
als hondjes, theepotten en vogels 
te zien. Anja de Vries laat schil-
derijen met daarop beschilderde 
kiezelstenen en gestapelde objec-
ten van ceramiek zien. Kees Juffer-
mans toont kunst van gebruikte 
voorwerpen en er is een indruk van 
het mozaïekwerk van Annemarie 
Sybrandy te zien. De schilderijen 
van Henk-Claire Loeffen zijn zo ver-
schillend van stijl dat het wel lijkt 

of er niet vijf maar tien verschil-
lende kunstenaars exposeren.
Het winkelpand zal overigens niet 
alleen als expositieruimte gebruikt 
worden, want de kunstenaars wil-
len de ruimte ook gaan gebruiken 
voor workshops. De Bruin: "Elke 
kunstenaar gaat met zijn of haar 
eigen expertise workshops geven. 
We nodigen ook kunstenaars bui-
ten het collectief uit om work-
shops te geven en zullen elke keer 
één gast-exposant uitnodigen." De 
Vries en De Bruin zijn het er samen 
over eens dat de samenwerking 
tussen de kunstenaars heel inspi-
rerend werkt. De Bruin: "Iedereen 
heeft een eigen specialiteit maar 
we hebben allemaal die bevlogen-
heid die je nodig hebt om kunst te 
maken."
Vrijdag 9 maart wordt de PopUp 
Gallerie met kunst van Lilette de 
Bruin, Anja de Vries, Annemarie 
Sybrandy, Henk-Claire Loeffen en 
Kees Juffermans officieel door bur-
gemeester Marianne Heeremans 
geopend. Op 10 maart is de feeste-
lijke openingsdag die voor iedereen 
toegankelijk is. De PopUp Gallerie 
is te vinden aan de Raadhuisstraat 
63 in Heemstede. Openingstijden 
zijn woensdag van 13.00 tot 17.00 
uur, donderdag en vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.popupgallerie.
nl. x

Dit pand is een pareltje
PopUp Gallerie Heemstede in de Raadhuisstraat

Lilette de Bruin (l.) en Anja de Vries. "Dit pand is een pareltje. Alles klopt aan 
deze ruimte. De verlichting, de indeling en de locatie zijn perfect" (Foto: Christa 
Warmerdam).

Schilderij met kiezel van Anja de Vries 
(Foto: Christa Warmerdam).

Een Nana van Lilette de Bruin (Foto: Christa Warmerdam). x

heemstede - Op woensdag 7 maart 
vertelt Ruud Lapré bij Boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede over Tarra Incognita. De 
toegang is gratis, reserveren is wel 
gewenst. Dit kan via 023-5282472. 
Zie ook www.boekhandelblokker.nl.

In Terra incognita vertelt Ruud 
Lapré een dubbel verhaal op de 
grens van memoires en literatuur. 
Als zijn zoon ten gevolge van een 
auto-ongeluk in coma ligt, vertelt 
hij deze zijn levensgeschiedenis, 
om de tijd te doden en zijn zoon 
tot leven te wekken. In zijn verhaal 
zit ook het verhaal van zijn eigen 
vader verweven, dat deze hem in 
de vorm van spaarzame brieven 
toevertrouwde.
De lezer maakt kennis met het 
verhaal van Nederlands-Indie kort 
voor, tijdens en kort na de oorlog, 
aan de hand van het verslag van de 
grootvader en de persoonlijke her-
inneringen van de vader. Het zijn 
tastbare 'Indische schetsen' die een 
verloren wereld verbluffend dicht-
bij brengen.
Het tweemaal 'van vader op zoon' 

vertelde Terra incognita maakt 
pijnlijk voelbaar hoe moeilijk het 
is om het verhaal van de ene gene-
ratie door te geven aan de andere. 
Bijna altijd zijn er schijnbaar drin-
gender zaken die voorbijgaan. Daar-
mee krijgt het historisch ingebedde 
persoonlijke verhaal een tragisch 
filosofische allure.
Ruud Lapré is geboren in Batavia 
en bracht daar een groot deel van 
zijn jeugd door. Hij schreef vroeger 
als hoogleraar veel over de gezond-
heidszorg, nu vooral over beelden-
de kunsten. Lapré is woonachtig in 
Haarlem. x

Bijzonder openhartig literair
debuut van een Haarlemmer

Ruud Lapré over Terra Incognita

(Foto: R.S.P. ©2012).

heemstede - Tijdens een kennis-
makingsworkshop zilversieraden 
maken maak je uit zilverklei een 
écht zilveren sieraad. Je kunt een 
eenvoudige ring, hanger of twee á 
drie pandora-style bedels maken. 
Zilverklei bestaat uit heel kleine 
deeltjes zilver, bindmiddel en water. 
Kneedbaar zilver heeft de eigen-
schappen van klei en kan op een-
voudige manier 'gekneed' worden 
tot een sieraad. Hierna wordt het 
verhit waardoor het bindmiddel 
verbrandt en het zilver hard wordt. 
Nadat het gepolijst is ga je de deur 

uit met een uniek, zelfgemaakt zilve-
ren sieraad. Materiaalkosten bedra-
gen € 37,50. Het is mogelijk om een 
groter sieraad te maken, dan kan 
men bij docente Mirjam Kruijff extra 
zilverklei kopen. De cursus Zilver-
sieraden maken start op woensdag 
7 maart van 19.30 tot 21.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf aan de Molenwerfslaan 
11 in Heemstede. Opgeven kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 09.00 
en 12.00 uur, tel. 023-5483828 
- keuzetoets 1. x

Zilversieraden maken

heemstede - Onder de titel 'Van bezem-
steel tot stofzuiger' organiseert Casca 
op donderdag 8 maart, Internationale 
Vrouwendag, een lezing met work-
shopelementen waarin magie en alle-
daagse spiritualiteit centraal staan.

Hoe maak je spiritualiteit onderdeel 
van het dagelijks leven? Hoe herken 
je het mysterie in de gewone dingen 
die we doen: de afwas, de fietstocht 
naar kantoor? Welke voorwerpen 
geven betekenis aan ons bestaan? 
Gewone spullen, gewone handelin-
gen kun je gebruiken als weg naar 
het spirituele in je leven.
Yoeke Nagel is de auteur van 
'Damestasjeslezen - het orakel dat 
je bij je draagt' en 'De magie van het 
huishouden - plezierig poetsen en 

boenen in huis, geest en wereld'. Tij-
dens deze lezing met workshopele-
menten doe deelnemers een aantal 
verhelderende oefeningen voor de 
geest, om de eigen energiehuishou-
ding op orde te houden en Yoeke 
Nagel vertelt onder andere over 
geschiedenis en bruikbaarheid van 
magie in het dagelijks leven. Meer 
informatie vind je op www.yoeke.
com.
De lezing 'Magie en alledaagse spi-
ritualiteit - van bezemsteel tot stof-
zuiger' is op donderdag 8 maart bij 
Casca in de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede, aanvang is 20.00 
uur. De entree bedraagt € 8,-. Reser-
veren is noodzakelijk en kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur, tel. 023-5483828. x

'Van bezemsteel tot stofzuiger'
Internationale Vrouwendag bij Casca

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Restaurant Tante Kee is op zoek naar een 

MEDEWERKER BEDIENING
Als bedieningsmedewerker van het team van Tante Kee vind je het leuk om onze 

gasten een speciale middag of avond te verzorgen. 

Je bent: Gast- en servicegericht, flexibel, initiatiefrijk en je houdt van aanpak-
ken |Je hebt verantwoordelijk-heidsgevoel en aandacht voor kwaliteit |Je bent een 

doorzetter en collegiaal | Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit | Je hebt enige ervaring in 
de bediening

De werkzaamheden bestaan uit: Het bedienen van gasten in ons restaurant en op 
het terras (opnemen, serveren en afrekenen van de bestellingen en afruimen) | Ver-

richten van werkzaamheden ter voorbereiding van de bediening zoals het opdekken 
van tafels, indelen van reserveringen, bijvullen van de (dranken) voorraad en het 

klaarzetten van het terras | Daarnaast zorg je er voor dat de werkruimte volgens de 
gestelde normen wordt schoongemaakt en achtergelaten.

Ben jij enthousiast en zie jij een uitdaging om ons team verder te versterken in het 
mooie “Monaco aan de Kaag”? Aarzel niet en mail je motivatie en CV naar: 

welkom@tantekee.nl  of sturen naar: Restaurant Tante Kee, t.a.v. Kim Edwards, 
Julianalaan 14, 2159 LA  KAAG

Lid van Jeunes Restaurateurs d’Europe
Eerst even de sfeer proeven? Kijk dan op onze site www.tantekee.nl

Op zoek naar een leuke bij-baan ?
Scholieren / studenten gezocht voor;  

** de afwas 

** keukenhulp
Vanaf 17 jaar > bepaal je eigen dagen / diensten

Voor meer informatie kijk op 

www.restaurantDeUitkijk.nl
Stuur een e-mail met CV aan mw. A. Peper, 
restaurant@uitkijk-kopjebloemendaal.nl

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (020) 7884570 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

zandvoort - Het Zandvoorts Museum 
belicht van zaterdag 3 maart tot en 
met zondag 3 juni 2012, aan de hand 
van typisch Zandvoorts zilver, servies 
en souvenirs, de badcultuur van het 
dorp aan zee.

Om een zo volledig mogelijk beeld 
te kunnen geven van de enorme pro-
ductie aan memorabilia en gebruiks-
voorwerpen die de gedachte aan de 
kustplaats levendig moesten hou-
den, is voor deze tentoonstelling 
de hulp ingeroepen van bewoners. 
Door de enorme toestroom van 
bruiklenen en schenkingen is het 
resultaat verbluffend te noemen en 
kan er de komende tijd in het Zand-
voorts Museum naar hartenlust wor-
den gemijmerd over het prachtige 
vooroorlogse Zandvoorts aan Zee.
De tentoonstelling wordt vrijdag 2 
maart om 16.00 geopend door eige-
naar John Beeren van restaurant 
de Bokkedoorns. Het Zandvoorts 

Museum ligt aan de Swaluëstraat 1 
in Zandvoort, tel. 023-5740280 en 
museum@zandvoort.nl. Openings-

tijden zijn van woensdag tot en met 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
ook www.zandvoortsmuseum.nl. x

Badcultuur van een dorp
'Zandvoorts Zilver, Servies en Souvenirs'

Een ansicht uit 1919 van de lobby van het hotel 'Groot Badhuis' (Publiciteits-
foto).

Een kofferetiket van het hotel d'Orange (Publiciteitsfoto). x

bennebroek - In het voormalige 
gemeentehuis in Bennebroek is van 
2 maart tot en met 9 april werk te 
zien van Yvonne Ravelli en van Emmy 
van Leeuwen-Vogel. De tentoonstel-
ling wordt op donderdag 1 maart om 
20.00 uur geopend.

Yvonne Ravelli is sinds enkele jaren, 
naast schilderen en edelsmeden, 
actief met beeldhouwen. Zij werkt 
in steen, maar ook met brons. Haar 
werk is figuratief (torso) en veelal 
in diverse soorten marmer. Ook 
abstract werk behoort tot haar oeu-
vre. Ravelli gaat veelal intuïtief te 
werk en laat zich leiden door wat 
de steen biedt. Meer informatie is 
te vinden op www.yvonneravelli.
nl.
Emmy van Leeuwen-Vogel schil-
dert al een jaar of tien. Ze begon 
met aquarelleren. Na een paar 
jaar werden ook andere technie-
ken toegepast, waaronder acryl, 
pastel- en contékrijt. In het begin 
was het schilderen een kwestie van 
tekenen en goed kijken. De laatste 
jaren wordt geschilderd vanuit het 
gevoel en doen wat in je opkomt. 

De leukste uitdaging vindt Van 
Leeuwen het kiezen van een onder-
werp en de verbeelding ervan.
Openingstijden van de expositie 
zijn maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur. x

Brons, marmer en schilderijen

(Publicteitsfoto).

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Van 1 maart tot en met 22 
april is een tentoonstelling te zien 
over Erich Maria Remarque, waarin 
aan de hand van boeken, foto's en 
persoonlijke documenten getoond 
wordt wie Remarque was en waarom 
hij wereldwijd roem geniet als vre-
desstrijder. De expositie is in het 
kader van 50 jaar stedenband Haar-
lem-Osnabrück.

De expositie vindt plaats in Biblio-
theek Centrum aan de Gasthuis-
straat 32 in Haarlem en is gratis te 
bezichtigen tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek.
De in Osnabrück geboren Erich 
Maria Remarque werd beroemd 
door zijn wereldwijde bestsel-
ler Im Westen nichts Neues. 
Daarna heeft hij nog vele boeken 
geschreven, maar ook vele andere 
belangrijke dingen gedaan. Min-
der bekend zijn bijvoorbeeld zijn 
hulp aan politieke vluchtelingen, 
zoals hij er zelf ook een was, zijn 
medewerking aan films en zijn 
nooit aflatende rol als voorbeeld 

voor vele pacifisten wereldwijd. 
Remarque heeft zijn hele leven 
gestreden voor vrede en dit is 
goed terug te zien in de tentoon-
stelling.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl. x

Erich Maria Remarque
Tentoonstelling in Bibliotheek Centrum

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Ongetwijfeld één van 
de grootste cabarettalenten van dit 
moment, Jasper van Kuijk komt op 
woensdag 7 maart met zijn nieuwe 
voorstelling 't Kan Nie Op naar Het 
Oude Slot.

Cabaretier Jasper van Kuijk zoekt 
de grap achter het verhaal. 't Kan 
Nie Op is een vrolijk-vurig pleidooi 
tegen de versimpeling en leukheids-
cultus, intelligent opgebouwd en 
opvallend geëngageerd. Daarnaast 
is 't Kan Nie Op een spannend en 
geloofwaardig pleidooi tegen ver-

simpeling. De voorstelling zit vol 
schrijnende humor. Het uitgangs-
punt van deze voorstelling is eigen-
lijk een 'wat als'. Van Kuijk verkent 
wat het met je doet als je de wereld 
alleen bekijkt via je televisiescherm. 
Hij weeft een web van hilariteit en 
venijn om er bij tijd en wijle zelf 
in verstrikt te raken. Met fileermes, 
vergrootglas, botte bijl en lachgas 
gaat hij zijn leven te lijf.
Jasper van Kuijk won zowel de jury- 
als de publieksprijs tijdens Came-

Jasper van Kuijk: 't Kan Nie Op

(Publiciteitsfoto).

retten 2010, een zeer sterke editie 
van Nederlands oudste en grootste 
cabaretfestival. De jury roemde 
zijn prettige podiumpersoonlijk-
heid, de poëtische kracht van zijn 
teksten, zijn aangenaam hese zang-
stem, maar bovenal zijn ijzersterke 
actuele thematiek.
Aanvang woensdag 7 maart is 20.15 
uur in Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, in Heemstede. 
Kaarten kosten € 17,-. Reserveren 
is mogelijk via www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626. x

bennebroek - Maleisië inspireert 
Bennebroek tijdens Wereldge-
bedsdag 2012. Op vrijdag 2 maart 
is Maleisië in meer dan 150 lan-
den aandachtsland voor gebed. 
Vrouwen uit Maleisië hebben de 
teksten voor de bijeenkomst geko-
zen met als thema 'Gerechtigheid 
voor allen'. In teksten en gebeden 
komt Maleisië dichterbij; met een 
collecte worden drie projecten in 
Maleisië gesteund. Eén voor opvoe-
ding, onderwijs en medische zorg 
aan kinderen met verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking, één 
voor hulp aan slachtoffers van 
mensenhandel en één voor daklo-
ze gezinnen. Na afloop is er koffie 
en thee. Locatie is 't Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 in Benne-
broek. Aanvang is 19.00 uur. x

Wereldgebedsdag
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Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat.

Jassen v.a. € 49,-
Halve prijzen 

knallers!!!
Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Audi A1 1.2 TFSI Ambition Navigatie 24.000 km 2011
Audi A6 2.0 TFSI Avant Automaat 24.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 19.000 km 2009
Audi  S5 V8 Coupé 39.000 km 2008
Audi  S8 V10 Automaat 78.000 km 2008
Bentley Arnage Red Label 43.000 km 2002
Bentley Continental GT 43.000 km 2006
BMW X5 3.0D XDrive Automaat 27.000 km 2010
Cadillac CTS 3.6 V6 Sports Luxury 4x4 Wagon  7.000 km 2011
Cadillac SRX 4X4   Diverse kleuren  nieuw model 100 km 2011
Ferrari 360 F1 Modena 29.000 km 2000
Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001
Jaguar XK8 Convertible 39.000 km 2006
Jeep Compass nieuw model                4 stuks 100 km 2011
Jeep Wrangler 4-deurs Unlimited  4 stuks   vanaf 25.000 km 2007
Lancia Voyager nieuw model 200 km 2011
Lancia Ypsilon div. kleuren   nieuw model 100 km 2011
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 16.000 km 2010
Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011
Lexus RX 400 Hybrid 4x4 62.000 km 2007
Mercedes-Benz B 170 Automaat 34.000 km 2008
Mercedes-Benz E350 CDI Estate Avantgarde 12.000 km 2011
Mercedes-Benz ML 350 4x4 12.000 km 2011
Mini Cooper Cabriolet 18.000 km 2010
Mini Cooper Countryman 3.100 km 2011
Mini Cooper Laurel 12.000 km 2011
Mini Cooper S Clubman 43.000 km 2007
Porsche Boxster S 41.000 km 2006
Porsche 997 Carrera 4 Cabriolet 49.000 km 2006
Range Rover Supercharged SE 34.000 km 2007
Range Rover Vogue 4.4 TD V8 3 stuks   vanaf   4.000 km 2011
Toyota Landcruiser V8  D – 4D 7-persoons 21.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TDI nieuw model 12.000 km 2011

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)
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santpoort-noord - Zingen is plezier 
en samen zingen is nog leuker. 
Vooral als je dat leert van een 
paar fantastische muziekdocen-
ten. Op initiatief van de musicien-
nes Hester IngenHousz en Dasha 
Beltiukova start op donderdag 8 
maart dit zangproject voor kin-
deren van 5 tot 9 jaar. De cursus 
wordt gegeven in 't Mosterdzaad-
je aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, elke donderdag van 16.00 
uur tot 17.00 uur, behalve in de 
de vakanties. De laatste les is op 
14 juni met een slotconcert in 't 
Mosterdzaadje. De kosten zijn € 
5,- per keer. Voor meer informa-
tie en aanmelden kan men bellen 
met 023-5395498 en 06-53454482 
of stuur een e-mail naar kracht-
vanmuziek@gmail.com. x

Kinderen zingen in
't Mosterdzaadje

haarlem - Op zaterdag 3 maart vinden 
er in speeltuin Floragaarde drie work-
shops Muziek op Schoot plaats door 
muziekdocente Monika Smit alias Juf-
frouw Zingeling.

Er zijn drie leeftijdsgroepen: negen 
tot achttien maanden (09.30-10.15 
uur), achttien maanden tot 2,5 
jaar (10.30-11.15 uur) en 2,5 tot 4 
jaar (11.30-12.15 uur).
In de workshops draait het om 
samen met je kind muziek maken. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
eenvoudige instrumenten en er 
wordt veel gespeeld en gedanst. 
Monika Smit studeerde Jazzzang 
aan het Amsterdamse Conserva-
torium. In 2003 stapte ze over 
naar de opleiding MOS (muziek 
op schoot) en sindsdien geeft ze 
met veel plezier les aan de aller-
kleinsten. 
Deelnamen aan één van de work-
shops kost € 6,- voor één kind 
plus één ouder. Reserveren is ver-
plicht en kan via floramamas@
speeltuinfloragaarde.nl. Vermeld 
daarbij naam en leeftijd van het 
kind. Speeltuin Floragaarde ligt 
aan de Van Oosten de Bruijnstraat 
62 (ingang gele deuren). Zie ook 
www.speeltuinfloragaarde.nl. x

Muziek op schoot

heemstede - Podium Oude Slot heeft 
traditiegetrouw in de maand febru-
ari haar concertprogramma voor 
het komende theaterseizoen 2012 / 
2013 gepresenteerd. Programmeur 
Iris Haeck is er weer in geslaagd om 
een zeer gevarieerd en afwisselend 
concertprogramma samen te stellen. 
Het nieuwe theaterseizoen lijkt mis-
schien ver weg, maar de agenda's 
van de musici staan al ruim tevoren 
vol afspraken. Op het programma 
staan de vertrouwde koffieconcerten 
door de Laureaten van het Prinses 
Christina Concours, maar ook pri-
meurs zoals de Laureaten van de 
Cellobiënnale 2012 en de gitaristen 
Izhar Elias en Fernando Cordas. 
Violist Charlie Siem, begeleid door 

de Engelse pianiste Caroline Jaya- 
Ratnam, is het eerste concert bin-
nen de concertreeks. Charlie Siem 
brengt een frisheid in de wereld van 
klassieke muziek, met zijn eigen-
tijdse look en beheersing van de 
viool, zorgt deze combinatie voor 
een boeiend spektakel. Daarnaast 
staan er bekende musici zoals Liza 
Ferschtman, sopraan Cora Burggraaf 
en pianiste Daria van den Bercken 
op het programma. Bovenstaande 
musici zijn een  greep uit de concert-
serie van Podium Oude Slot. Meer 
informatie over de hele concertserie 
is te vinden op www.podiumou-
deslot.nl. De concertseriekaart 
2012/2013 is te bestelling via 06-
13133626. x

Podium Oude Slot 2012/2013

santpoort-noord - Zondag 4 maart om 
15.00 uur is het gitaarduo La Manou-
che te gast in 't Mosterdzaadje. Met 
het programma 'Ay Chavale!' lichten 
Manito (gitaar) en Mouché (zang en 
gitaar) een tipje van de sluier van hun 
nieuwe cd die in april uitkomt.

door Paula Blom

Hun repertoire bestaat uit tradi-
tionals uit de Roma- en Sinti cul-
tuur. Met warme gitaarklanken 
en temperamentvolle zang wordt 
de luisteraar meegevoerd met de 
zigeunerkaravaan. Mouché zingt in 

de Roma- en Sintitaal en zijn schil-
derachtige stem verhaalt over het 
leven van het reizende volk. En met 
Manito op het podium is het zeker 
dat het publiek getrakteerd wordt 
op stuk ongekend virtuoos snaren-
werk. Zie ook www.lamanouche.nl 
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

La Manouche: 'Ay Chavale!'

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op vrijdag 2 maart 
om 20.00 uur is er in 't Mosterd-
zaadje een optreden van de muzi-
kale familie Hoijtink-Leenhouts. 
Violistes Helma Leenhouts en Anne 
Roos Hoijtink en de pianist Jan Hoij-
tink voeren werk uit van Beethoven 
(Frühlingssonate), Elgar (Sonate en 
Romance) Kreisler (la Gitana), Jean 
Marie Leclair (Sonate), Glazoenov 
(meditation) en Sjostakovitsj (vijf 
stukken voor twee violen en piano) 
en het dubbelconcert voor twee 
violen van J.S.Bach. Een expressief 
meesterwerk.

Voor de tweede keer werkt hun 13-
jarige dochter Anne Roos mee aan 
een concert in 't Mosterdzaadje. Met 
haar ouders heeft ze al vaker op het 
podium gestaan. Veel ervaring in 
het spelen van kamermuziek deed 
ze op bij de Fancy Fiddlers, later op 
de School Voor Jong Talent in Den 
Haag waar gespeeld wordt in trio's, 
kwartetten en andere formaties. Ze 
hoopt de wereld een beetje mooier 
te maken met muziek en houdt 
verder niet van opscheppen.
Jan en Helma zijn sinds 1985 een 
viool-piano duo. Beiden delen een 
grote passie voor de kamermuziek. 
Recentelijk gaven ze concerten in 
Engeland, Duitsland, Zwitserland 
en Estland. Hun nieuwe cd met 
werken van Elgar, Stravinsky en 

Grieg is zeer goed ontvangen.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625 Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 

toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een muzikale familie

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - De muziek van Johan 
Sebastiaan Bach is nog steeds fan-
tastisch, zo bleek ook weer donder-
dagavond 23 februari in de sfeervolle 
dorpskerk in Bloemendaal. Een tiental 
cellisten, allen middelbare scholieren 
uit de omgeving, brachten enkele cel-
losuites ten gehore.

door Marja Ploeger

Onder leiding van cellodocente Jean-
ny Beerkens van de gemeentelijke 
muziekschool Jaap Prinsen hebben 
deze jongeren een buitengewoon 
goed niveau weten te bereiken. Het 
programma werd afgewisseld met  
concertdelen van Händel en Bach, 
voor twee cello's en orgel.

Anne Brummelkamp, leerlinge van 
Agnes van Bekkum, wist de cel-
listen uitstekend te begeleiden op 
het prachtige Assendelft-orgel. Dit 
orgel, waarvan de oorspronkelijke 
lokatie niet bekend is, stamt groten-
deels uit de zeventiende eeuw, en 
heeft pas in 1993 een plek gevon-
den in Bloemendaal. De klank 
combineert erg goed met andere 
instrumenten, zoals op deze avond 
de cello. Het is spijtig dat er weinig 
bekendheid was gegeven aan dit 
bijzondere concert. Er was niet veel 
publiek, maar de toehoorders die er 
waren hebben genoten. x

Tien cello's en een orgel

Fransien Paananen speelt Bach (Foto: 
Marja Ploeger).

(ingezonden mededeling)

Jongeren leren 
omgaan met 
geld
Daniëlle van Krugten is adviseur Particu-
lieren bij Rabobank Haarlem en Omstreken 
en houdt zich onder andere bezig met 
advisering aan jongeren.

Jongeren hebben steeds meer moeite met 
omgaan met geld. Het wordt steeds mak-
kelijker aankopen te doen via internet en 
telefoon- en sms-rekeningen kunnen flink 
uit de hand lopen.

De Rabobank ziet dat het steeds belang-
rijker wordt om vanaf jonge leeftijd om te 
leren gaan met geld, zodat kinderen en 
jongeren de waarde van geld leren kennen. 
Banken hebben hierin een belangrijke 
adviesrol. De Rabobank pakt dit op door 
actief lesprogramma’s te ontwikkelen 
voor scholieren in verschillende leeftijds-
categorieën. Speciaal voor jongeren in de 
leeftijd 12 tot 18 jaar hebben we het online 
platform Baas Over Eigen Geld ontwikkeld 
(B.O.E.G.: www.baasovereigengeld.nl). Op 
www.baasovereigengeld.nl vinden jongeren 
een heleboel handige tips van geldexperts. 
Deze jongerenadviseurs van de Rabobank 
vertellen jongeren hoe zij hun geldzaken 
snel en gemakkelijk regelen. Ook hebben ze 
allerlei handige tips over hoe ze doelen snel-
ler kunnen bereiken. De tips zijn verdeeld 
in verschillende rubrieken, zoals ‘Geld en 
kleding’, ‘Geld en werk’ en ‘Geld en mobiel 
bellen’. Daarnaast is het mogelijk op de site 
een Boegplan op te stellen. Hiermee maakt 
de jongere makkelijk inzichtelijk hoeveel hij 
of zij kan sparen en hoe lang het nog duurt 
om te sparen voor een specifiek doel. Wat 
ook erg handig kan zijn voor jongeren en 
ouders is het onderdeel ‘vergelijk jezelf met 
anderen’. Op de website van B.O.E.G. ziet 
een jongere snel of hij of zij meer of minder 
verdient en uitgeeft dan andere jongens of 
meiden van dezelfde leeftijd. Hier kunnen 
ze kijken of ze misschien slimmer met hun 
geld om kunnen gaan.

De komende maanden komen kinderen 
en jongeren ons in Haarlem, Heemstede, 
Zandvoort en Bloemendaal tegen op jaar-
markten, als sponsor van het Kinderfestival 
van Bevrijdingspop en bij scholen bieden we 
het educatieve programma Bankbattle aan. 
Ook hier nemen we in de activiteiten die we 
organiseren zoveel mogelijk onze adviesrol 
richting jongeren wat betreft het leren 
omgaan met geld.

Tot slot nog een mooi nieuw product dat 
we voor jongeren aanbieden: het online 
kasboek. Hiermee krijgen ze meer grip op 
hun geld. AFAS Personal heeft dit kasboek 
in samenwerking met de Rabobank ‘AFAS 
Jong’ ontwikkeld – een online kasboek 
speciaal voor jongeren en studenten. Met 
deze online dienst kunnen financiën gemak-
kelijk in kaart gebracht worden. Door een 
slimme koppeling met de internetbankieren-
rekening krijgen jongeren en studenten 
bovendien in één oogopslag inzicht in hun 
inkomsten en uitgaven. Het online kasboek 
is gratis en kan gebruikt worden door 
alle jongeren, ongeacht bij welke bank zij 
bankieren.

Meer informatie: www.baasovereigengeld.nl 

Daniëlle van Krugten
Vragen? Stuur een bericht naar 

info@haarlem.rabobank.nl
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 2 maart

Muzikale familie

20.00 | Violistes Helma Leenhouts 
en Anne Roos Hoijtink [moeder en 
dochter] en de pianist [de vader] 
Jan Hoijtink spelen werken van 
Bach, Beethoven, Elgar, Kreisler, 
Glazunow, Lutoslawsky, Leclair en 
Shostakovitch. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoord-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Hoogseizoen [reprise]

20.15 | Cabaretvoorstelling van 
Lenette van Dongen. € 24,50 | € 
21,50 | € 18,50. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Oomstee Jam Sessie

21.00 | Jammen met professionals 
onder leiding van Arthur Heu-
wekemeijer, met jazz en lichte 
muziek als uitgangspunt. O.a. 
piano, keyboard en gitaren, instal-
latie en microfoons beschikbaar. 
Café Oomstee, Zeestraat 62 in 
Zandvoort.

Patronaat

22.30 | Dudettes. Jonge rockband uit 
Groningen die wordt gedomineerd 
door de vrouwelijke hormonen 
van Cynthia Weiss, Ingrid Lodewe-
gen en frontvrouw Zjoly Onrust. 
Gratis in het Café.

Zaterdag 3 maart

Theatrale Rondleiding

09.30 | Acteurs vertellen het avon-
tuurlijke verhaal van de geschiede-
nis van de Stadsschouwburg, ook 
op plekken waar je als publiek 
nooit komt. € 11,- [uitsluitend via 
voorverkoop. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Thirties - The Kick Off

21.00 | Thirties is het eerste 
classy feest voor dertigers in 
Zuid-Kennemerland. € 20,- 
[alleen voorverkoop: www.
facebook.com/thirties?sk=app_
172604052767988]. De dresscode 
luidt casual chique. Orangerie 
Elswout, Elswoutlaan 22 in Over-
veen.

Patronaat

22.00 | Mudlow [UK] + Hollowbelly 

[UK]. Vuige garageblues en blues-
rock. Gratis in het Café. 23.00 | Nope 

is Dope. Aftrap naar het lekkere 
strandseizoen met club en house. 
Diverse line-up. € 17,50 [18+]. Dom-
melsch Zaal.

Zondag 4 maart

Lunchconcert

12.30 | Jaap Stork speelt werken van 
Bach, Ravel en Debussy. Publiek 
mag in de pauze verzoeknum-
mers indienen. Vrijwillige bijdrage 
[richtbedrag € 10,-]. Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1 in Haarlem.

Jazz in Zandvoort

14.30 | Lilian Vieira laat horen dat 
samba meer is dan vrolijke dans-
muziek en dat het ook lyrische en 
nobele kanten heeft. € 15,- [studen-
ten € 8,-]. Gebouw de Krocht, Grote 
Krocht 41 in Zandvoort. www.jaz-
zinzandvoort.nl

haarlem - Afgelopen vrijdag is de 
klassieke muziekbrochure van de 
Philharmonie Haarlem voor het sei-
zoen 2012-2013 uitgekomen. "En 
dan is het altijd spannend of het 
programma net zoals voorgaande 
jaren aanslaat bij het publiek", 
zegt Liesbeth den Boer, klassieke 
muziekprogrammeur bij de Phil-
harmonie. Aan het programma zal 
het niet liggen. Anders dan voor-
gaande seizoenen ligt de focus dit 
seizoen op de internationale klas-
sieke muziektop. Spannende series 
samenstellen, hoe doe je dat? Een 
kijkje in de keuken van de klassieke 
muziekprogrammeur.

door Frank van der Schaar

Liesbeth de Boer heeft het druk. 
De Bloemendaalse, die al meer dan 
vijf jaar het leeuwendeel van het 
klassieke programma samenstelt 
voor de Philharmonie, is nauw 
betrokken bij 'haar' concerten. 
Na afloop van het vrijwel uitver-
kochte concert van Ensemble Cor-
devento op 4 maart aanstaande 
in de serie Tapasconcerten krijgt 
het publiek een gratis tapashap-
je en een glas wijn. Liesbeth wil 
zeker weten of er genoeg hapjes 
zijn besteld en houdt persoonlijk 
toezicht. Begin februari heeft zij 
weer een lang weekend in de Phil-
harmonie gespendeerd met de 

succesvolle derde editie van het 
klassieke festival 'De 48 uur van', 
dat ditmaal in het teken stond van 
Beethoven.

Wereldtop in Haarlem
Tussen de bedrijven door heeft Lie-
beth weer een prachtig klassiek 
programma weten neer te zetten. 

De Philharmonie heeft bijvoor-
beeld de befaamde violiste Isabel-
le Faust weten te strikken voor de 
concertmarathon tijdens 'De 48 
uur van Bach' op 2 maart 2013. 
"Het is raar dat je als muziekpro-
grammeur al meer dan twee jaar 
vooruit moet plannen. Maar doe 
je dat niet, dan is de agenda van 
desbetreffende artiest al compleet 
vol", aldus Den Boer.
In seizoen 2012-2013 staan er meer 
dan vijftig concerten en opera's op 
het programma. Het merendeel 
speelt zich af in de Grote en Kleine 
Zaal van de Philharmonie. De ope-
ra's, zoals Falstaff op 14 april 2013, 
en een deel van de Kids Miks serie 
(muziektheaterconcerten voor 
kinderen, -red.) staan in de Stads-
schouwburg. Liesbeth den Boer is 
er bijzonder trots op dat zij voor 
de serie Strijkkwartet Centraal 
het Brodsky Quartet en het Pavel 
Haas Quartet naar Haarlem kan 
halen. "Dit is de absolute wereld-
top", glimt zij.

Populair
Het gaat goed met de klassieke 
muziek in Haarlem. Anders dan in 
andere concertzalen is hier geen 
sprake van een daling bezoekcij-
fers, maar zoals het er nu naar 
uitziet komt er in dit lopende 
seizoen zelfs publiek bij. Het zijn 
geen wereldschokkende aantal-

len, maar de loop zit er goed in. 
Het publiek is gewend geraakt aan 
de vaste series in de Philharmonie 
zoals Strijkkwartet Centraal, de 
Tapasconcerten en Meesters aan 
het Klavier. In de laatstgenoemde 
serie speelt pianiste Khatia Buni-
astishvili op 14 december 2012. 
Deze 23-jarige Georgische wordt 

door vriend en vijand beschouwd 
als één van de grootste pianotalen-
ten van de afgelopen dertig jaar. 
Op de vraag of haar populariteit 
misschien ook te maken heeft met 
het appetijtelijke voorkomen van 
Buniastishvili reageert Den Boer 
enigszins lachend: "Natuurlijk wil 
het oog ook wat, maar Buniastis-
hvili is zeer virtuoos in haar spel." 
Voor de liefhebbers van mannelijk 
schoon heeft Den Boer ook een 
mooie aanbieding. De Tapasserie 
wordt op 7 oktober 2012 geopend 
door het nieuwe klassieke gitaar-
wonder Miloš Karadaglic.

Bestellen?
Het volledige klassieke program-
ma staat in de overzichtelijke 
klassieke brochure van de Phil-
harmonie Haarlem, online in te 
zien en aan te vragen via www.
theater-haarlem.nl en telefonisch 
via 023-5121212 (keuzetoets 1). 
Sinds afgelopen vrijdag kunnen 
de series en concerten ook met-
een online worden besteld. Wees 
er tijdig bij, want sommige series, 
zoals de Tapasconcerten, raken 
snel uitverkocht. x

Van tapashapje tot klassiek festival
Muziekprogrammeur Liesbeth den Boer trots op seizoen 2012-2013

"Het is raar dat je als muziekprogram-
meur al meer dan twee jaar vooruit 
moet plannen. Maar doe je dat niet, 
dan is de agenda van desbetreffende 
artiest al compleet vol" (Foto: InBloei 
Fotografie).

De Philharmonie heeft de befaamde 
violiste Isabelle Faust weten te strik-
ken voor de concertmarathon tijdens 
'De 48 uur van Bach' op 2 maart 2013 
(Foto: Felix Broede).

"Natuurlijk wil het oog ook wat, maar Khatia Buniastishvili is zeer virtuoos in 
haar spel" (Foto: Julia Wesely). x

haarlem - Op 4 maart doen alle deel-
nemers aan de Spaarne Kunstroute 
weer hun uiterste best om hun werk 
op ongedwongen wijze te presen-
teren. Het Jan en Piet Museum aan 
de Dijkstraat 10 heeft een eigen 
programma samengesteld met een 
tentoonstelling van retrospectief 
werk van Marianne Kuiper en om 
16.00 uur is er een optreden van de 
band 'Huiskamergeluk'.

In de Spaarnwouderstraat opent 
er weer een nieuwe galerie haar 
deuren. Drie kunstenaars laten 
hun werk zien in de voorma-
lige fysiotherapiepraktijk aan de 
Spaarnwouderstraat 69 zwart. 
Het gaat om Marianne Oppelaar 
(objecten en sieraden), Jeannette 

Burink, die onlangs in de Volks-
krant kunstwedstrijd 'Het Vier-
kante Ei' een nominatie voor een 
van haar schilderijen kreeg, en 
José de Boer, die laat zien wat er 
allemaal met bloemen mogelijk 
is.
Naast alle creatieve input op de 28 
(!) Open Ateliers en Galeries valt 
er ook onderweg weer heel wat te 
zien in dit oude, historische stads-
deel. Met de op alle adressen af te 
halen fotopuzzeltocht een waar-
devolle én gezellige activiteit voor 
de zondagmiddag.
De Spaarne Kunstroute is op zon-
dag 4 maart van 13.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer informatie en 
een routekaartje op www.spaar-
nekunstroute.nl. x

Kunst, bloemen en Huiskamergeluk

(Publiciteitsfoto).



Uit donderdag 1 maart 2012 15

UitTips
Zondag 4 maart

Ay Chavale!

15.00 | Met het programma 'Ay 
Chavale!' lichten Manito [gitaar] 
en Mouché [zang en gitaar] een 
tipje van de sluier van hun nieuwe 
cd die in april uitkomt. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoord-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Jazz in de Rusthoek

15.00 | Saxofonist Rinus Groene-
veld, contrabassist Sergei Shapko 
[RUS] en drummer Nanning van 
der Hoop [pianist wordt later 
bekend gemaakt]. Grand Café de 
Rusthoek, Bloemendaalseweg 141 
in Bloemendaal. Gratis entree.

Ensemble Cordevento

15.15 | Erik Bosgraaf, Izhar Elias en 
Alessandro Pianu laten op virtuoze 
wijze zien dat de barokke kunst-
muziek en de 'popmuziek' van de 
17de eeuw zowel oud als eigentijds 
kan klinken. Werken van Matteis, 
Purcell, Corbetta en Blow. € 25,-. 
Philharmonie, Kleine Zaal.

Celebrating South Africa

20.15 | Het Khayelitsha United 
Mambazo Choir [ZAF] bestaat uit 
tien mannenstemmen, maar als je 
zegt twintig, dan geloof je het ook. 
De tien mannen hebben zich gespe-
cialiseerd in de 'isicathamiya', een 
muziekstijl uit de jaren '20 en '30 
van de vorige eeuw. € 30,- | € 27,- | € 
24,-. Stadsschouwburg Haarlem.

OVERIG

Uitverkocht/geanulleerd

De voorstelling Cor Bakker ont-
vangt Alex Klaasen in de Stads-
schouwburg Haarlem op zaterdag 
3 maart is geannuleerd. Spinvis op 
donderdag 8 maart in het Patro-
naat is uitverkocht.

Reprisetournee

De succesvolle Toneelschuur pro-
ductie Am Ziel, geregisseerd door 
Paul Knieriem, krijgt een repri-
setournee. Am Ziel, geschreven 
door Thomas Bernhard, was in 
november 2011 exclusief te zien 
in Toneelschuur Haarlem en werd 
door zowel pers als publiek zeer 
lovend ontvangen. Marlies Heuer 
speelt de hoofdrol in deze naar-
geestige komedie over een moeder, 
haar dochter en een 'dramatische' 
schrijver. Moeder [Marlies Heuer] 
en dochter [Lotte de Bruijn] reizen 
al 33 jaar lang af naar hun zomer-
verblijf in Katwijk. Zoals elk jaar 
pakt dochter de koffers en moeder 
praat. Over haar mislukte leven, 
het failliet van het theater en de 
lamlendigheid van de jeugd. Om 
de sleur te doorbreken hebben ze 
een jonge schrijver [Jan-Paul Buijs] 
uitgenodigd. Hij heeft recentelijk 
grote successen behaald met zijn 
toneelstuk 'Redde wie zich redden 
kan'. Wat drijft deze jonge kunste-
naar om de uitnodiging te accepte-
ren? Zijn komst in regenachtig Kat-
wijk zet alles op zijn kop. Vrijdag 
9 en zaterdag 10 maart is de voor-
stelling weer te zien in de Toneel-
schuur, aanvang is 20.30 uur. Zie 
ook www.toneelschuur.nl. x

haarlem - De ontwerpen van de 
twee praalwagens van City Marke-
ting Haarlem (CMH) en de gemeente 
Haarlem zijn bekend. Eén wagen 
heeft het thema 'Haarlem Roze 
Stad; Vier de Verschillen' en de 
tweede heeft als motto 'Van post-
duif tot twitter'. Het thema van het 
65ste bloemencorso is immers: 
'Communicatie… door de eeuwen 
heen'. Het bloemencorso van de 
bollenstreek zal net als andere jaren 
eindigen in het centrum van Haar-
lem. Aangezien dit jaar het contract 
hiervoor afloopt valt nog te bezien 
of Haarlem volgend jaar weer eind-
plaats zal zijn. Leontine Splinter van 
CMH: "Uiteraard gaan wij daarvoor 
en hopen hierop."

door René Snoeks

Het idee voor de corsowagen 'Van 
postduif tot twitter' komt van 
Leontine Splinter. "Qua commu-
nicatie zitten we nu in het digi-
tale tijdperk. Twitter is er daar 
één van." In vroeger tijden wer-
den toen er überhaupt nog geen 
moderne communicatiemiddelen 
waren als bijvoorbeeld telefonie 
berichten met postduiven verzon-
den. "Het leuke is dat in de corso-
wagen een tweetstrook is aange-
bracht. Publiek kan langs de hele 
route twitteren." Deze wagen zal 
niet als de overige twintig praal-
wagens figuranten hebben. "Nee, 
die zitten er niet op. 
De tweets zijn als het ware de figu-
ranten. Het is de meest interactie-
ve wagen van dit corso", legt Splin-
ter uit. "Bij de social media is er 
immers geen menselijk contact", 
verduidelijkt collega Michael 
Struis, evenementenmanager van 
de stad. Bovenop de zogenaamde 
twitterwall van de praalwagen 
worden de bekende twittervogels 
afgebeeld. Daarnaast zie je vlie-
gende postduiven met brieven in 
hun bek.

Haarlem Roze Stad
De tweede wagen van de stad 
heeft het thema Haarlem Roze 
Stad. Dit jaar is Haarlem verko-
zen tot Roze Stad van het land. 
CMH schenkt de wagen aan de 
organisatie hiervan en speelt 
hier zo mooi op in. Splinter: "Met 
deze praalwagen bereiken we ook 
een groot deel van het niet roze 
publiek. Een dwarsdoorsnede van 
de maatschappij, ouderen, jonge-
ren en kinderen. We geven hier 
een statement mee af en het is een 
fantastische reclame voor de Roze 
Zaterdag op 7 juli in onze stad." 
Deze wagen laat een tulp zien 
waaruit slierten met de regen-
boogkleuren komen een sym-
bool van de internationale roze 

gemeenschap. Hieraan schomme-
len de figuranten, twee stelletjes 
van twee mannen en twee vrou-
wen. Daarnaast is een deel van het 
standbeeld van Lourens Janszoon 
Coster (één van de uitvinders van 
de boekdrukkunst, -red.) afge-
beeld, in roze op een achtergrond 
van de regenboogkleuren.

Bloemenweekend
Het corso zal zaterdagavond 21 
april rond 21.00 uur prachtig 
verlicht Haarlem binnenrijden. 
Waren er vorig jaar geen muziek-
korpsen vanwege het thema 
'Musical', dit jaar zijn de fanfares 
weer in grote getale aanwezig wat 
de sfeer alleen maar zal verhogen. 
Net als de vorige editie zullen de 
praalwagens weer opgesteld wor-
den in het centrum van de stad, 
langs het Spaarne, de Damstraat, 
de Oude Groenmarkt, Riviervis-
markt en de Grote markt. Struis: 
"Dat is het mooiste décor dat je te 
bieden hebt, al die praalwagens 
met als achtergrond de histori-
sche gebouwen. We verwach-
ten dat weekend tienduizenden 
bezoekers, die maken allemaal 

foto's, die tegenwoordig direct de 
wereld overgaan. Betere reclame 
voor je stad kunnen wij ons niet 
indenken."
Het bloemencorso van de bollen-
streek heeft een tweede plaats in 
de top tien landelijke evenemen-
ten. Nijmegen met de Vierdaagse 

staat op één. Tijdens het bloemen-
weekend van zaterdag 21 en zon-
dag 22 april zal er weer veel ver-
maak in de Haarlemse binnenstad 
te beleven zijn. Op dit moment 
wordt er hard aan de invulling van 
het programma gewerkt. x

'Communicatie… door de eeuwen heen'
Praalwagens 'Van postduif tot twitter' en 'Haarlem Roze Stad'

Leontine Splinter en Michael Struis van City Marketing Haarlem, met de ontwer-
pen van de Haarlemse praalwagens in het bloemencorso (Foto: R.S.P. ©2012).

overveen - Kinderen, trouwen, car-
rière maken: dertigers hebben het 
druk! Graag gaan ze nog eens uit 
met vrienden, maar meestal blijft het 
bij een etentje of een borrel. Want je 
voelt je niet meer echt op je gemak in 
de lokale discotheek tussen de jonge-
ren, die ook nog eens doorgaan tot in 
de vroege ochtend. Daarom is er vanaf 
nu Thirties.

Thirties is het eerste classy feest voor 
dertigers in Zuid Kennemerland. De 
kick off is op zaterdag 3 maart in 
de Orangerie Elswout in Overveen. 
Een unieke plek omdat Thirties 
het eerste openbaar toegankelijke 
event in Elswout is. Normaal is dit 
dé plek voor huwelijken en andere 
besloten events, nu openen de deu-
ren van de Orangerie zich voor een 
zeer speciaal feest.
Er wordt één ruimte als een chique 
danszaal ingericht en de andere 
ruimte tot borrel- en cocktailzaal 
waar je even kunt bijkomen van 
het dansen. Dit onder het genot van 
een cocktail, hapje, stoelmassage 
en make up en kleuradvies voor de 
dames.
Ervaren DJ's zullen de muziek ver-
zorgen met dance van toen tot nu. 
Da Vinci, bekend van de Reborn 
feesten in het Meterhuis en de 
Lichtfabriek, weet er altijd een 
feest van te maken. Met zijn uit-
gekiende platenkeus en oog voor 
de dansvloer weet hij wat mensen 

willen horen. En ook de organisator 
van Thirties, dj Flexy Frank, draait 
al achttien jaar mee en kan een 
avond mooi opbouwen en perfect 
laten eindigen.
Tegen het eind van de avond, als 
iedereen compleet voldaan is met 
muziek, dansen, cocktails, hapjes 
en gezelligheid, moet iedereen 
nog naar huis natuurlijk. En niks 
is vervelender dan de 'BOB' te zijn 
wanneer je net weer een keer uit 
je dak kunt gaan. Op aanvraag en 
tegen een vergoeding kan er daar-
om een 'BOB' worden ingehuurd die 
de feestgangers in hun eigen auto 
naar huis brengt. Mail bij interesse 
daan@businessclass.nl met als sub-
ject Thirties.
Daarnaast zullen er nog meer verras-
singen komen, via www.facebook.
com/thirties kan je op de hoogte 
worden gehouden. Tipje van de slui-
er: elke bezoeker zal een goodiebag 
mee naar huis krijgen waarvan de 
inhoud al meer waard is dan de € 
20,- entree. Bij deze entreeprijs zijn 
daarnaast garderobe, parkeren en 
een welkomstdrankje inbegrepen. 
De dresscode luidt casual chique, 
dus geen gala maar wel netjes. Kan 
je eindelijk weer eens je mooie out-
fit aan die je normaal alleen met 
Kerst of Oudjaar uit de kast kan trek-
ken. Er zal geen deurverkoop zijn 
dus koop snel je kaartje op www.
facebook.com/thirties?sk=app_
172604052767988. x

'Get your ass off the couch!'
Thirties op zaterdag 3 maart:

haarlem - Van vrijdag 16 tot en met 
zondag 18 maart 2012 staat Haarlem 
in het teken van de allereerste editie 
van het Internationaal Viola Viola 
Festival. Een eigentijds en veelzij-
dig festival met als middelpunt de 
altviool, het grotere neefje van de 
viool. Eén ding is zeker: na dit fes-
tival staat de warme, filosofische 
altvioolklank voor altijd op je trom-
melvlies getatoeëerd.
De Philharmonie Haarlem is het 
festivaltoneel. Deze eerste editie 
heeft Tsjechië als vertrekpunt. Met 
onder andere muziek van Dvorák en 
gedichten van Jana Beranová. Maar 
je krijgt ook een kleurrijke aaneen-
schakeling van andere kunstvormen 
smaakvol opgedist, waaronder tap-
dans, kunstfluiten, kamermuziek, 

rap, workshops en cabaret. Drie 
dagen muziek, theater, dans en 
meer.
Met Esther Apituley, Amsterdam 
Viola Quartet, Dieuwertje Blok, 
Hans Dagelet, Paul Witteman, Bri-
gitte Kaandorp, Bohuslav Martinu 
Philharmonic, Iva Bittová, Frans 
Thomése, Ricciotti Ensemble, 
Kathedrale Koor school St. Bavo, 
Magogo Orkest, Kamerorkest van 
het Nederlands Symfonie orkest, het 
ViolaViola Orkest, Teens on Tour en 
vele anderen.
Kijk voor kaartverkoop en meer 
informatie op www.violaviola.nl 
en www.theater-haarlem.nl. Het 
teleffoonnummer van de kassa van 
de Philharmonie Haarlem is 023-
5121212. x

Viola Viola Festival 2012

Hart, hoofd, longen, benen
Trombose moet je 

bloedserieus nemen



  16



oplage 30.735 exemplaren

Kennemerland Zuid

Nieuwsblad voor Aerdenhout, Bentveld, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort

 8 - 3 - 2012 20 pagina's

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

zandvoort - Afgelopen vrijdag werd in 
het Zandvoorts Museum de tentoon-
stelling 'Zandvoorts Zilver, Servies en 
Souvenirs' geopend door de eigenaar 
van Restaurant de Bokkedoorns in 
Overveen, John Beeren. 

door Onno van Middelkoop

Na speeches van directrice van het 
museum, Sabine Huls en gemeen-
teraadslid namens de VVD Hans 
Drommel was het Beeren die de 
tentoonstelling voor geopend ver-
klaarde. "Het zal u niet verbazen, 
persoonlijk heb ik het meeste met 
tafelzilver." 
Er staat een uitgebreide collectie 
met artefacten uit het Zandvoortse 
verleden, bijeen gebracht door een 

serie inwoners. Arie koper was één 
van de aanbrengers, hij verzameld 
al tientallen jaren van alles wat 
met Zandvoort te maken heeft. Het 
Zandvoorts Museum belicht van 
zaterdag 3 maart t/m zondag 3 juni, 
aan de hand van typisch Zandvoorts 
zilver, servies en souvenirs, de bad-
cultuur van het dorp aan zee. 
Om een zo volledig mogelijk 
beeld te kunnen geven van de 
enorme productie aan memorabi-
lia en gebruiksvoorwerpen die de 
gedachte aan de kustplaats leven-
dig moesten houden, is voor deze 
tentoonstelling de hulp ingeroepen 
van bewoners. Door de enorme toe-

stroom van bruiklenen en schen-
kingen is het resultaat verbluffend 
te noemen en kan er de komende 
tijd in het Zandvoorts Museum naar 
hartenlust worden gemijmerd over 
het prachtige vooroorlogse Zand-
voorts aan Zee. 
Een zilveren watertoren van voor 
de oorlog in een stolp is één van de 
vele voorbeelden, naast een zilve-
ren troffel uit 1872 waar De Favauge 
de eerste steen mee legde voor de 
Openbare Lagere School in de bad-
plaats. x

Zandvoorts Zilver

Enkele bezoekers vergapen zich aan al dat prachtige zilver in het museum (Foto: 
www.ovmfotografie.nl).

John Beeren, eigenaar Restaurant de Bokkedoorns in Overveen opent de ten-
toonstelling 'Zandvoorts Zilver, Servies en Souvenirs', op de achtergrond direc-
teur Sabine Huls (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Samen sta je sterker. 
Dat is het idee van 
Rabobank 
Haarlem en 
Omstreken.

NoodklokNoodklok JazzmarathonJazzmarathon
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden
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bloemendaal - Op woensdag 14 
maart om 09.00 uur geeft wet-
houder Ton Bruggeman het offi-
ciële startsein voor de pilot 'Wer-
ken met tablets' in groep 7 van 
De Josephschool in Bloemendaal. 
Sinds eind januari hebben de leer-
lingen van groep 7 ieder een eigen 
iPad tot hun beschikking. De 
Josephschool wil op deze manier 
ontdekken welke meerwaarde 
tablets kunnen hebben voor het 
onderwijs. De pilot duurt tot het 
einde van het schooljaar. De kin-
deren gebruiken de tablets onder 
andere voor het herhalen van 
leerstof, bijvoorbeeld bij speci-
fieke rekenonderdelen als tafels 
en breuken. Ook bij spelling ver-
wacht leerkracht Sandra Sinje-
wel een meerwaarde van de iPad: 
"Apple heeft allerlei apps om 

leren te stimuleren." Verder gaat 
ze met de klas veel online om de 
leerstof te verrijken: "Op internet 
vind je voor elk vak een schat aan 
informatie. Zo veel dat leerlingen 
vaak door de bomen het bos niet 
zien of moeite hebben de context 
van informatie te bepalen. Door 
ze te helpen hier online hun weg 
in te vinden, maak je ze digiwijs. 
Van die basiskennis kunnen ze de 
rest van hun schoolloopbaan veel 
profijt hebben." x
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haarlem/regio - Hoe het na de zomer 
verder moet als er geen warme maal-
tijden op school worden gegeven, 
daar moet Thea Tichelaar nog even 
niet aan denken. "De warme maaltij-
den zijn voor veel van onze leerlingen 
van levensbelang. Ik hoop dan ook 
dat er bedrijven of particulieren zijn 
die ons willen helpen", zegt de direc-
teur van de Albert Schweitzerschool. 
De Albert Schweitzerschool in Haar-
lem-Noord is een openbare school 
voor Langdurig Zieke Kinderen van 4 
tot en met 13 jaar. De maaltijdvoorzie-
ning wordt voor de helft betaald uit 
gemeentelijke subsidie, maar deze 
subsidie zal binnenkort wegvallen. 
In maart moet de beslissing vallen of 
er na de zomer nog een mogelijkheid 
zal zijn de warme maaltijden voor te 
zetten.

door Christa Warmerdam

In de keuken van de school is kok 
Jan Ger bezig met de voorbereiding 
van de maaltijd. De kok weet pre-
cies welke kinderen een speciaal 
dieet hebben. In de eetzaal is de 
tafel gedekt en liggen de medicij-
nen klaar. Tichelaar: "We hebben 
twee verpleegkundigen die de medi-
cijnen en medische handelingen 
kunnen verrichten. De kinderen 
hebben allemaal hun vast plek aan 
tafel en er wordt heel goed opgelet 
dat iedereen precies krijgt wat hij of 
zij nodig heeft. We krijgen vaak van 
ouders te horen dat ze blij zijn dat 
kinderen met eetproblemen beter 
gaan eten omdat ze 'dat op school 
geleerd hebben'. Dan denk ik, ja 
daar doe je het voor."

Businessplan
Er is inmiddels een prachtig busi-
nessplan ontwikkeld, waarvan de 

school hoopt dat ze dat mogen gaan 
uitvoeren. In deze tijd van bezuini-
gingen rijst natuurlijk de vraag of 
de warme maaltijdvoorziening echt 
nodig is en of de kinderen niet zelf 
een boterham mee kunnen nemen. 
Tichelaar: "De kinderen die bij ons 
op school zitten komen vanuit 
de hele regio, van Katwijk tot en 
met Alkmaar. Sommige kinderen 
hebben al vijf kwartier in de taxi 
gezeten voordat ze hier zijn. Som-
mige kinderen zijn van 07.30 uur 
tot 17.30 uur van huis. Als ze dan 
thuis komen, het zijn zieke kinde-
ren, zijn ze te moe om te eten. We 
zijn daarom hard op zoek naar een 
sponsor die € 400.000,- wil done-
ren, het liefst vier jaar lang. Maar 
dat bedrag kan ook over meerdere 
sponsors verdeeld worden, bij-
voorbeeld honderd sponsors die € 
4.000,- willen doneren. Naast spon-
sors zijn we aan het onderzoeken of 
er een mogelijkheid is om samen te 
werken met bedrijven of instanties. 
Elke vorm van hulp is welkom."
In eerste instantie boden alle elf LZK 
scholen in Nederland voedingszorg 
op school aan, maar tegenwoordig 
zijn er nog maar enkele scholen die 
warme maaltijden bieden, waaron-
der de Albert Schweitzerschool en 
de Dr. Coronel school in Amster-

dam. Als er niets gedaan wordt, 
wordt ook dit wegbezuinigd na 
juli 2012. Een verkeerde manier 
van bezuinigen volgens Tichelaar, 
want uit onderzoek is gebleken dat 
voeding een belangrijke rol speelt 
in het verloop van de ziekte. Veel 
kinderen met een chronische aan-
doening hebben extra voeding, 
speciale (dieet)voeding of voedings-
supplementen nodig. Een groot 
percentage, 25%, heeft een afwij-
kende voedingstoestand en 40 tot 
80% heeft eetproblemen. Tichelaar: 
"Sponsors zoeken is altijd moeilijk 
maar in ons geval is het extra pro-
blematisch, omdat we voor een lan-
gere periode hulp nodig hebben. Als 
wij een zak aardappels krijgen van 
een sponsor is dat fantastisch maar 
de volgende dag is die zak leeg en 
zitten we weer met het zelfde pro-
bleem."
De school heeft een facebookpagi-
na gemaakt en hoopt ook hierdoor 
sponsors te vinden voor de bekos-
tiging van de maaltijden. Donaties 
zijn welkom op Steunfonds Albert 
Schweitzerschool 420937374 onder 
vermelding van de Kenniskeuken. 
Op www.lzkscholen.nl en op www.
facebook.com/kenniskeuken is 
te lezen hoe de actuele stand van 
zaken is. x

'De warme maaltijd is voor veel van
onze leerlingen van levensbelang'

Albert Schweitzerschool luidt de noodklok

Thea Tichelaar en kok Jan Ger in de keuken van de Albert Schweitzerschool. 
"De warme maaltijden zijn voor veel van onze leerlingen van levensbelang. Ik 
hoop dan ook dat er bedrijven of particulieren zijn die ons willen helpen" (Foto: 
Christa Warmerdam).
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Smederij
Van Riessen

Hek- en siersmeedwerk
Staalconstructies

Houtkachels en open haarden

www.smederijvanriessen.nl
023-5252256 Bloemendaal 

Muziekschool ’t Muzenhuis

OPEN DAG
Zaterdag 10 maart tussen 11.00 en 16.00 uur.

Drumbattle

www.muzenhuis.nl

Tafels leren 
op de iPad

haarlem - De afdeling kindergenees-
kunde van het Kennemer Gasthuis 
is, samen met Brijder Jeugd, van 
start gegaan met een alcoholspreek-
uur voor jongeren. Dit spreekuur is 
bedoeld voor tieners die door overma-
tig alcoholgebruik in het ziekenhuis 
terecht zijn gekomen, én voor hun 
ouders. Tijdens het spreekuur komen 
zowel de medische als psychosociale 
aspecten van alcoholgebruik bij jonge-
ren aan bod.

Kinderarts Anath Oren ziet het alco-
holgebruik bij jongeren de laatste 
jaren flink toenemen. In het Ken-
nemer Gasthuis zijn er in 2010 
veertien jongeren op de eerste hulp 
beland door overmatig alcoholge-
bruik. In 2011 waren dat er 22. Een 
flinke stijging en waarschijnlijk is 
dat slechts het topje van de ijsberg. 
Een zorgelijke ontwikkeling vindt 
Oren, want te veel alcohol is erg 
slecht voor de ontwikkeling van het 
jonge brein. Onderzoek wijst uit dat 
alcoholgebruik bij jongeren onher-
stelbare schade oplevert, leidend tot 
lagere intelligentie, leerproblemen, 
concentratiestoornissen en geheu-
genproblematiek. Naarmate de her-
senen onrijper zijn en de alcoholin-
name frequenter is, worden de scha-
delijke effecten van alcohol groter. 
Daarnaast is er op lange termijn het 
risico op verslaving en bovendien 
brengt overmatig alcoholgebruik 
een acuut gevaar met zich mee.
Oren: "We zien bijvoorbeeld regel-
matig onderkoeling, lage bloed-
druk, hartritmestoornissen en lage 
bloedsuikers. Een combinatie van 
deze zaken kan leiden tot bedrei-
ging van de vitale functies waarvoor 
opname, soms zelfs op de intensive 
care, nodig is. En als iemand dan het 
ziekenhuis niet tijdig bereikt kan 
het zelfs fataal zijn."
Alle jongeren die met een alcohol-
vergiftiging binnenkomen op de eer-
ste hulp krijgen een vervolgafspraak 
op de poli kindergeneeskunde voor 
een tweede gesprek (in nuchtere toe-

stand) met de ouders erbij. Tijdens 
dat gesprek zijn zowel de kinderarts 
als een preventiemedewerker van 
Brijder Jeugd aanwezig. Alcoholmis-
bruik is namelijk niet een zuiver 
medisch probleem. Oren: "Als arts 
word je ermee geconfronteerd, maar 
je kunt het niet alleen oplossen. Het 
is vooral een maatschappelijk pro-
bleem. Een kind drinkt namelijk 
meestal niet alleen en alcoholge-
bruik is zeer geaccepteerd in onze 
maatschappij."
De kinderarts vertelt tijdens het 
gezamenlijke spreekuur over de 
lichamelijke gevolgen, zowel acuut 
als op de langere termijn, van drank-
gebruik op jonge leeftijd. De preven-
tiemedewerker gaat in op de sociale 
aspecten en hoe de jongeren en hun 
ouders daar mee om kunnen gaan.
Het spreekuur is in eerste instantie 
bedoeld als vervolg voor jongeren 
die via de eerste hulp het ziekenhuis 
hebben bereikt. Maar ook ouders, 
waarvan het kind niet in het zie-
kenhuis terecht is gekomen maar 
die zich wel zorgen maken over zijn 
of haar alcoholgebruik, kunnen zich 
aanmelden voor het spreekuur. Aan-
melden kan - met verwijzing van de 
huisarts - via de polikliniek kinder-
geneeskunde, tel. 023-5453070. x

KG start met alcoholspreekuur
voor jongeren en hun ouders

heemstede - Op het nieuwe Skate-
plein Sportpark Groenendaal aan 
de Sportparklaan is op zondag 11 
maart van 12.00 tot 14.00 uur een 
skatecontest georganiseerd door 
Mike Doodeman van Casca/Plexat. 
Sponsor van de skatecontest is 
skatewinkel Revert uit Haarlem. 
Zij hebben gezorgd voor een 
prijzenpakket. De skatecontest 
op 11 maart is de eerste in een 
maandelijkse reeks. Iedereen kan 
meedoen. De volgende data zijn 
22 april (beste run), 13 mei (click 
clack race), 10 juni en 8 juli. x

Skatecontest
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

jAnnewaris, lokaal voor beeldende expressie

coaching kunstzinnige les   
inloop-atelier eigen werk

Vijfmeiweg 16  Sassenheim /  jannewaris.nl  / 0640148636

jAnnewaris, lokaal voor beeldende expressie

coaching kunstzinnige les   
inloop-atelier eigen werk

Vijfmeiweg 16  Sassenheim /  jannewaris.nl  / 0640148636

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Boeken thriller collectie.
Nu deel 2:
De 50/50 moorden; Steve Mosby € 7,50
Ook bij deel 2 maakt u weer kans op 
een belevenis van Giftfor2.

Staatsloterij Jackpot € 7,5 miljoen.
Trekking zaterdag 10 maart.

Miljoenenspel Jackpot 2 x € 1 miljoen.
Trekking zaterdag 10 maart.



bennebroek - De bezoekers van het Tref-
puntcafé in Bennebroek konden op 2 
maart hun kennis over ontwikkelings-
samenwerking bijspijkeren. Ontwik-
kelingseconoom en ICCO-medewerker 
Willemijn Lammers gaf er een overzicht 
van. Nog steeds is de verdeling tussen 
arm en rijk in de wereld niet volmaakt, 
maar ze ziet bemoedigende ontwik-
kelingen. Bijvoorbeeld toenemende 
belangstelling bij consumenten in 
westerse landen om producten af te 
nemen via een keten waardoor arme 
boeren ver weg het beter krijgen en 
het milieu wordt gespaard. Gelukkig 
werken daar ook bedrijven aan mee, 
zoals Albert Heijn en Coca Cola.

door Ruud Vader

Tegenwoordig wordt op vele manie-
ren aan ontwikkelingssamenwer-
king gedaan. De tijd dat overheden 
eenvoudig geld pompten in projec-
ten en dat voor een deel zagen ver-
dwijnen in de zakken van corrupte 
regimes, begint achter ons te liggen. 
De hulp komt nu onder andere van 
hulporganisaties, particulieren en 
bedrijven die inspelen op de hele 
keten van actoren tussen boeren 
(producenten) en consumenten. 
Dan moet je denken aan productie, 
verwerking, distributie, groothan-
del, winkels en uiteindelijk de con-
sument. Het ICCO (Interkerkelijke 
Organisatie voor Ontwikkelings-
samenwerking) ondersteunt elk 
van de schakels in deze keten met 
advies, financiële diensten en coör-
dinatie. 

Grote en kleine boeren
Lammers vertelde vol vuur over 
lopende projecten. Bijvoorbeeld de 
Fair Trade-aanpak waardoor pro-
ducten uit arme landen aanvanke-
lijk alleen via (derde)wereldwinkels 
werden aangeboden, maar nu bij 
verschillende kruideniersorganisa-
ties, zoals bijvoorbeeld Albert Heijn 
via 'Puur en Eerlijk' product lijnen 
breed te verkrijgen zijn. En bijvoor-
beeld over het Fair Climate Fund en 
de AH foundation voor steun in Afri-
ka. Ze vertelde ook over het co-cre-
atie project in Paraguay waar kleine 
boeren stevia telen, kleine plantjes 
die een natuurlijke zoetstof bevat-
ten zonder calorieën of kunstmatige 
zoetstoffen. Met steun van ICCO, een 
Amerikaanse ontwikkelingsbank en 
een Zweeds bedrijf is er een verwer-

kingsbedrijf opgericht en wordt de 
keten naar de Coca Cola Company en 
andere frisdrank fabrikanten voor-
zien van grondstoffen die bijdragen 
aan gezondere en niet dik makende 
producten. Grote kruideniers willen 
het liefst hun derde wereld produc-
ten bij grote organisaties inkopen, 
dan hoeven ze geen zaken te doen 
met grote aantallen kleine boertjes. 
Komen de kleinere boeren in ont-
wikkelingslanden daardoor niet in 
de problemen, wilde een café bezoe-
ker weten. Lammers: "Soms gebeurt 
dat, maar de grootste groep is toch 
nog kleine boeren. Wat je veel ziet 
dat dat kleine boeren zich verenigen 
in coöperaties, zoals die in de vorige 
eeuw ook in ons land ontstonden. 
Daarmee wordt dat probleem voor 
een deel opgelost. Maar kleine boe-
ren die hun land ver weg hebben van 
de coöperaties hebben daar wel last 
van. Die proberen we ook te helpen 
door hen meer te laten produceren 
voor hun lokale omgeving en juist 
hen in contact te brengen met opko-
pende bedrijven." 

Fair Trade Logo
Of de trend in westerse landen naar 
meer gebruik van lokale en regio-
nale seizoens producten geen roet 
in het eten gooit, wilde een andere 

bezoeker weten. Lammers: "Dat zou 
kunnen, maar wij zijn daar ook 
voor en voorlopig is die trend rede-
lijk bescheiden. De drijfveer erach-
ter is dat er minder CO2 en andere 
milieubelasting ontstaat omdat je 
lokaal en regionaal voedsel niet ver 
hoeft te vervoeren en dat je min-
der kwetsbaar bent. Aan de andere 
kant kan het telen van bijvoorbeeld 
groenten en tulpen in Afrika ook 
milieuvoordelen hebben. Door door 
het langere vervoer met vliegtuigen 
worden deze niet teniet, zeker in 
vergelijking met onze kassenteelt. 
In ieder geval passen al deze ontwik-
kelingen in onze doelstellingen die 
je kunt samenvatten in de termen 
duurzamer, slimmer en eerlijker.  
In antwoord op de vraag wat je hier 
in Bloemendaal zelf kunt doen, zei 
Lammers: "Als je producten uit het 
buitenland koopt, koop dan vooral 
veel producten met het Fair Trade 
logo. Dan ben je er redelijk van ver-
zekerd dat je iets koopt dat op een 
duurzame manier is geproduceerd, 
dat alle ketendeelnemers daar op 
een eerlijke manier aan verdienen, 
dat er geen sprake is van kinderar-
beid, dat er wordt geïnvesteerd in 
wat infrastructuur en dat het bij-
draagt aan een betere verdeling van 
voedsel tussen arm en rijk." x
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

Willemijn Lammers in Trefpuntcafé over 
slimme ontwikkelingssamenwerking

"Duurzamer en eerlijker"

Compilatie van de avond in het Trefpuntcafé (Foto: Ruud Vader).

regio - 'De natuur van Noord-Holland 
is uniek, maar ook kwetsbaar. Het 
voortbestaan van veel plant- en dier-
soorten staat onder druk. Daarom 
is het belangrijk ze te beschermen', 
aldus Landschap Noord-Holland. In 
2012 is het opnieuw mogelijk voor 
beschermingsmaatregelen een finan-
ciële bijdrage aan te vragen. Dit keer 
niet bij de provincie Noord-Holland, 
maar bij Landschap Noord-Holland. 

De afgelopen jaren heeft de pro-
vincie Noord-Holland subsidie 
verstrekt voor de uitvoering van 
beschermende maatregelen voor 

30 kwetsbare plant- en diersoorten. 
In overleg met de provincie is afge-
sproken dat Landschap Noord-Hol-
land per 2012 financiële bijdragen 
zal verstrekken voor projecten voor 
soortenbescherming. De provincie 
Noord-Holland stelt het daarvoor 
benodigde budget aan Landschap-
Noord-Holland beschikbaar. Parti-
culiere grondeigenaren, agrariërs, 
belangenorganisaties, vrijwilligers-
groepen, gemeenten, waterschap-
pen, Rijkswaterstaat en terrein-
beherende organisaties komen in 
aanmerking voor deze bijdrage. 
Vanaf heden is het mogelijk een 
verzoek voor een financiële bij-
drage voor soortenbescherming in 
te dienen bij Landschap Noord-Hol-

land. Alle informatie over de rege-
ling is te vinden op de website van 
de stichting: www.landschapnoord-
holland.nl/zakelijke diensten. 
De volgende (beschermde) soor-
ten komen in aanmerking voor 
een financiële bijdrage: Flora: echt 
lepelblad, gewone dotterbloem, 
heemst en leemkuilflora. Fauna: 
bittervoorn, boerenzwaluw, das,  
gewone baardvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, graafwespen, 
groene glazenmaker, heivlinder, 
ijsvogel, kamsalamander, kerkuil, 
kommavlinder, levendbarende 
hagedis, meervleermuis, noordse 

woelmuis, oeverzwaluw, ringslang, 
roerdomp, steenuil, veldkrekel, 
veldleeuwerik, visdief, watersnip, 
waterspitsmuis, zandhagedis en 
zwarte stern. 
Bijna alle maatregelen die in aan-
merking komen voor een bijdrage, 
hebben betrekking op maken van 
(extra) schuil-, voedsel-, of voort-
plantingsplaatsen. 

Heeft u interesse of vragen neem 
dan contact op met Landschap 
Noord-Holland, info@landschap-
noordholland.nl of 088-0064400. 
Foto: Dotterbloem, fotograaf Kees 
Scharringa x

Subsidie beschermen flora en fauna
nu via Landschap Noord-Holland

Boerenzwaluw (Foto: Ger Tik).

bloemendaal - De Bloemendaalse 
Hartenlustschool is morgen (vrij-
dag 9 maart) een van de finalisten 
van het vijfde landelijke debattoer-
nooi in Alphen aan den Rijn. Aan 
de finale doen in totaal 26 vmbo-
scholen mee. Het toernooi wordt 
georganiseerd door het Neder-
lands Debat Instituut en Stichting 

Lezen. De scholieren debatteren 
over vier actuele thema's. Vlak 
voor het debat begint, krijgen zij 
te horen of zij de standpunten 
voor of tegen een bepaalde stelling 
moeten verdedigen - bijvoorbeeld 
of bibliotheken overbodig zijn, of 
dat boeken lezen voor Nederlands 
bij het vmbo hoort. x

Hartenlustschool in debatfinale
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zandvoort - Folklorevereniging De 
Wurf geeft op zaterdag 17 maart om 
20.00 uur haar jaarlijkse toneeluit-
voering in gebouw De Krocht aan 
de Grote Krocht 41 in Zandvoort. Dit 
jaar is gekozen voor: 'Beelden uit 
mijn kinderjaren'.

Het toneelstuk is in drie bedrij-
ven. Het eerste bedrijf speelt zich 
af in het Oude Mannen- en Vrou-
wenhuis, daar zitten de mannen 
en vrouwen na het eten wat te 
mijmeren over vroeger en als ze 
tot de ontdekking komen dat het 
'Sunterklaesaevond' is gaan ze 

oude verhalen ophalen. Het twee-
de en derde bedrijf gaan over de 
herinneringen die ze ophalen.
De drie bedrijven zijn geschreven 
door mevrouw B. Jongsma-Schui-

ten en meneer J. Steen. Het toneel-
stuk is er eentje met vele verwik-
kelingen en hoe dat allemaal 
afloopt?  U moet maar komen 
kijken. In de pauze wordt er weer 
een Zandvoortse pop, en mooie 
pentekeningen met oude Zand-
voortse afbeeldingen verloot.
Kaarten kosten 8 euro per stuk 
en zijn verkrijgbaar bij de fami-
lie Veldwisch (Dorpsplein 9, tel. 
5716487), mevrouw M. Hollan-
der (Const. Huygensstraat 15) en 
indien voorradig aan de zaal. x

De Wurf brengt 'Beelden
uit mijn kinderjaren'

(Publiciteitsfoto).

Hart, hoofd, longen, benen
Trombose moet je 

bloedserieus nemen
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santpoort-noord - In de maand maart 
exposeert de Haarlemse kunstenaar 
Henk Zwanenburg zijn schilderijen in 
't Mosterdzaadje. Fantasie en werke-
lijkheid lopen in zijn werk dwars door 
elkaar. Deze tentoonstelling, vanaf 
1990 zijn negende keer in 't Mos-
terdzaadje, behelst een serie boten 
in waterverf.

door Paula Blom

Een hele vloot zeeschepen legt 
aan in 't Mosterdzaadje. De eerste 
boten zijn nog vrij serieus geschil-
derd, maar gaandeweg komen er 
steeds meer rare types bij. Er zijn 
containerschepen die zomaar om 
lijken te kunnen vallen, cruise-
schepen die altijd een route langs 

de mooiste plekjes weten te vinden. 
Zijn schilderijen zijn een feest van 
kleur en herkenning. En het loopt 
iedere keer weer goed af. Zie ook 
www.henkzwanenburg.nl.
Afgelopen zaterdag opende dichter 
Rob Flipse de expositie met zijn 
programma over de zee: 'Schepen 
krabben aan wolken'. Iedereen is 
van harte welkom. De schilderijen 
zijn voor en na afloop van de con-
certen op vrijdagavond en zondag-
middag te bezichtigen tot en met 
30 maart.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een grote vloot zeeschepen
legt aan in 't Mosterdzaadje

De boten van Henk Zwanenburg

(Publiciteitsfoto).

hoofddorp/regio - Met ingang van 
1 februari is het voor de last minute 
reiziger makkelijker om vaccinaties 
voor een reis te halen. GGD Kenne-
merland start in Hoofddorp met een 
inloopspreekuur. Mensen die op reis 
gaan en vaccinaties of een malariare-
cept nodig hebben, kunnen zonder 
afspraak binnen lopen. Het spreek-
uur is op vrijdagmiddag van 13.00 tot 
15.30 uur op locatie Hoofddorp aan de 
Spaarnepoort 5.

Mensen boeken steeds vaker op het 
laatste moment een reis en willen 
snel bij de GGD terecht kunnen 
voor een reisadvies of vaccinaties. 
Met het inloopspreekuur komt de 
GGD tegemoet aan deze behoefte. 
Het is belangrijk dat meer mensen 
in staat zijn om langs te komen voor 
een reisadvies. Goed voorbereid op 
reis gaan voorkomt veel leed.
Jaarlijks reizen ruim anderhalf 
miljoen Nederlanders naar verre 
bestemmingen voor hun vakantie, 
stage of werk. Veel reizigers gaan 
naar de GGD voor een reisadvies. 
Toch zijn er nog veel mensen die 
geen voorzorgsmaatregelen treffen 
voordat ze op reis gaan. Bang voor 
de prik, vergeten, te duur of te druk 
zijn veelgehoorde argumenten. 
Wie onbeschermd op reis gaat kan 
een vervelende of zelfs gevaarlijke 
ziekte oplopen, die de reis grondig 
kan bederven. De voordelen van 
beschermd op reis gaan, zijn onge-
stoord genieten en gezond weer 
terug komen. De meeste zorgver-
zekeraars vergoeden (een deel van) 

de vaccinaties en de kosten voor het 
consult. Dit hangt af van de geko-
zen verzekering.
Ook in landen dichtbij huis loopt 
de reiziger risico op infectieziekten, 
bijvoorbeeld in Turkije, Egypte of 
Marokko en enkele Oost-Europese 
landen. Niet alleen in (sub)tropische 
gebieden zoals Azië, Afrika of Mid-
den- en Zuid Amerika. Het risico 
op infectieziekten is niet alleen 
afhankelijk van de bestemming, 
maar ook van wat men er doet of 
de reisduur. Tijdens een vakantie- of 
zakenreis is er risico op besmetting 
met infectieziekten als hepatitis, 
malaria, buiktyfus, gele koorts, dif-
terie, tetanus of polio. Een gezonde 
voorbereiding van de reis begint zes 
tot acht weken voor vertrek. Wie op 
tijd een vaccinatie haalt, loopt geen 
of slechts een klein risico om ziek 
te worden tijdens of na de vakantie. 
Ook voor de last minute reiziger is 
het zinvol om advies te vragen bij 
de GGD. 
Het inloopspreekuur is op vrijdag-
middag van 13.00 tot 15.30 uur op 
locatie Hoofddorp, Spaarnepoort 
5 (naast het Spaarne Ziekenhuis). 
Mensen die een afspraak willen 
maken op een ander tijdstip of een 
andere locatie, kunnen dit doen 
via telefoonnummer 023-7891616 
(maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 11.30 uur) of via www.ggd-
kennemerland.nl. Op de website 
staat een overzicht van de locaties 
waar het reizigersspreekuur wordt 
gehouden. x

Last minute reisadvies
GGD start inloopspreekuur

bloemendaal - Zondag 11 maart 
komen de liefhebbers van jazzgitaar 
x-tra aan hun trekken in Grand Café 
Restaurant "de Rusthoek" aan de 
Bloemendaalseweg 141 te Bloemen-
daal.

Gitarist Martien Oster  geeft dan 
een muzikaal kijkje op zijn bijzon-
dere talent. Oster, tevens compo-
nist, studeerde in Los Angeles aan 
het Musician's Institute. In 1983 
won hij het Meervaart Jazz Festi-
val. Sinds zijn 24ste is Oster docent 
op het Conservatorium in Hilver-
sum, tegenwoordig Amsterdam. 
Oster speelde o.a. met Chet Baker, 
Toots Thielemans, Deborah Brown, 
Monty Alexander en Red Holloway. 
Ook toerde hij in 1990 door Zwit-
serland met Diana Krall en speelde 
hij op het jazzfestival in Montreux. 

In 2001 speelde Oster voor het 
eerst samen met de legendarische 
Hammond-organist Dr. Lonnie 
Smith. Deze maand is de kersverse 
cd van Gerrie van der Klei uitge-
komen waaraan, naast Martien 
Oster, de crême de la crême van 
de Nederlandse jazz meewerkt. 
De contrabas wordt bespeeld door 
'good-old' Henk Haverhoek, sinds 
kort gepensioneerd docent aan 
het Arnhems conservatorium. Hij 
heeft in zijn lange loopbaan met 
elke zichzelf respecterende jazz-
artiest uit binnen- en buitenland 
gespeeld en opnames gemaakt en 
wordt geroemd om zijn muzika-
liteit en harmonisch inzicht. De 
drumkruk wordt bezet door Nan-
ning van der Hoop.
Aanvang van het optreden is 15.00 
uur, de toegang is gratis. x

Jazz in de Rusthoek

heemstede - Ook Boekhandel Blok-

ker heeft voor de Boekenweek veel 

activiteiten op het programma staan, 

waaronder een bezoek van Paulien 

Cornellise. De boekhandel is te vinden 

aan de Binnenweg 138 in Heemstede, 

tel. 023-5282472 en info@boekhandel-

blokker.nl. Voor de meeste activieti-

ten is vooraf reserveren gewenst. Zie 

ook www.boekhandelblokker.nl.

Paulien Cornelisse

Op donderdag 15 maart vertelt Pau-
lien Cornelisse over 'En dan nog iets', 
de opvolger van 'Taal is zeg maar 
echt mijn ding', waarvan meer dan 
400.000 exemplaren zijn verkocht. 
Ook dit nieuwe boek staat weer vol 
met even onnuttige als amusante 
analyses van ons taalgebruik. Niet 
over hoe mensen met elkaar zouden 
moeten praten, maar over hoe ze dat 
per ongeluk doen. Aanvang is 20.00 
uur, de toegang bedraagt € 5,-. 
Reserveren is gewenst.

Joke Hermsen

Joke Hermsen verzorgt op vrijdag 16 
maart een lezing over 'Blindgangers'. 
Een gezelschap oude vrienden is op 
weg naar een Drents buitenhuisje om 
hun 25-jarige vriendschap te vieren. 
Deze vriendschap wordt kritisch 
onder de loep genomen. In 'Blind-
gangers' confronteert Joke Hermsen 
de lezer met de oppervlakkigheid en 
het verlies van onszelf door de con-
stante afleiding van sms'jes, e-mails 
en telefoontjes. Ook pleit ze ervoor 
de liefde op een nieuwe manier vorm 
te geven. Aanvang is 20.00 uur, de 
toegang bedraagt. Reserveren is 
gewenst. 

Aifric Campbell

Aifric Campbell werkte dertien jaar 
in Londen als investeringsbankier en 
schoolde zich vervolgens om tot psy-
chotherapeute. In 2009 brak zij door 
met haar boek De logica van moor-
den. Op 19 maart verschijnt Stop. 
Dit gaat over een vrouw, werkzaam 
bij een investeringsbank. Zij is een 
burn-out nabij, totdat ze eindelijk 
zelf een beslissing neemt en op het 
vliegtuig stapt. Op dinsdag 20 maart 
wordt zij bij Boekhandel Blokker 

geïnterviewd. Aanvang is 20.00 uur, 
de toegang bedraagt € 5,-. Reserve-
ren is gewenst.

Jannetje Koelewijn

Jannetje Koelewijn vertelt op woens-
dag 21 maart over 'De hemel bestaat 
niet'. Liefdevol en meedogenloos, 
zo ondervroeg Jannetje Koelewijn 
jarenlang haar eigen vader. Waarom 
sloeg hij zijn zoons? Waarom liep zijn 
vrouw bij hem weg? Waarom wilde hij 
zo graag in God geloven, maar kon 
hij het niet? Met 'De hemel bestaat 
niet' vertelt Jannetje Koelewijn het 
verhaal van haar ouders. Ze recon-
strueert een huwelijk, een geloof en 
een tijd waar iedereen over wil lezen. 
Aanvang 10.30 uur. De toegang is 
vrij, reserveren is wel gewenst.

Lunchen

Drie auteurs van de bevriende uitge-
verij Thomas Rap zijn op donderdag 
22 maart aanwezig bij een overheer-
lijke lunch. Bert Natter vertelt over 
zijn nieuwe roman 'Hoe staat het met 
de liefde', Marieke Groen over haar 
debuut 'Liefde is een afspraak' en 
Ingmar Vriesema over 'Het beroemde 
broer en zus boek'. Ze zullen kort 
iets vertellen over hun boek en 
vooral met de aanwezigen aan tafel 
in gesprek gaan. Locatie is Grand 
café Batifol aan de Binnenweg 140 
van 12.00 tot 14.00 uur. De toegang 
bedraagt € 20,- inclusief lunch. Aan-
melden en betalen vóór 15 maart.

Victor Schiferli

Op vrijdag 23 maart vertelt Vic-
tor Schiferli over 'Dromen van 
Schalkwijk'. 'Dromen van Schalkwijk' 
vertelt het verhaal over Felix Swam-
merdam, woonachtig in een flat in 
Schalkwijk. Muziek en de verliefd-
heid voor Charlotte is voor hem 
het enige wat telt. 'Dromen van 
Schalkwijk' is het verhaal van een 
zoektocht naar een eigen plek in de 
wereld, tegen de roesverwekkende 
achtergrond van alcohol, drugs en 
heel veel popmuziek. Victor Schiferli 
(1967) publiceerde drie dichtbun-
dels. 'Dromen van Schalkwijk' is zijn 
romandebuut. Met DJ. Aanvang is 
16.00 uur, de toegang is vrij. x

Van lezing tot lunch

regio - Tien bloeiende tennisver-
enigingen uit Haarlem, Zand-
voort, Bloemendaal en Velsen (TC 
Overhout, LTC Bloemendaal, TV 
Pim Mulier, TV Spaarndam, TV 
Vogelenzang, TC Zandvoort, LTC 
de Heerenduinen, LTC Brederode, 
LTC Hofgeest en TC de Gieteling) 
doen mee aan de Open Tennisda-
gen. In de week van 24 maart tot 

en met 1 april openen de verenigin-
gen op verschillende dag(-en) hun 
parken voor ieder die zin heeft om 
een balletje te slaan en eens een 
les te volgen. Op de website www.
opentennisdagen.nl kunnen heel 
makkelijk de dagen van de ver-
schillende verenigingen worden 
teruggevonden. Voor zowel begin-
ners als gevorderden tennissers 
hebben de verenigingen een leuk 
programma in elkaar gezet. x

Open Tennisdagen
bennebroek - Op vrijdagavond 16 
maart organiseert de afdeling 
Groei & Bloei - Bennebroek een 
lezing met als titel "Bollen en knol-
len". Deze lezing wordt verzorgd 
door René Zijerveld. Als verede-
laar, teler en filatelist houdt René 
Zijerveld zich bezig met bijzon-
dere bol- en knolgewassen. Geen 
tulpen en narcissen, maar soor-
ten als de Roscea (gemberorchi-
dee), Lachenalia (Kaapse hyacint), 
Arismaea en Alliums, die je in de 
tuincentra (nog) niet zult vinden. 
Behalve dat deze zomerbollen het 
goed doen in de border, kunnen 
ze ook prima in pot of kuip op 
het terras/balkon in bloei komen. 
Op de avond worden bollen te 
koop aangeboden. René Zijerveld 
teelt slechts een beperkt aantal 
soorten, omdat het coderen van 
planten voor de handel en export 
veel tijd kost, tijd die hij op zijn 
bedrijf in Voorhout liever steekt 
in het ambacht van telen van zijn 
bollen, knollen en wortelstokken. 
De avond wordt gehouden in Het 
Trefpunt van de Protestantse Kerk 
(Akonietenplein 1, Bennebroek). 
Aanvang is 20.00 uur, de entree is 
gratis. x

Lezing over bol- 
en knolgewassen

René Zijerveld (Publiciteitsfoto).

heemstede - Een hele wijk in Heem-
stede wordt in de bloemen gezet. 
De Bloemprijs van de Postcode 
Loterij is namelijk op wijkcode 
2041 gevallen. In totaal win-
nen de inwoners van Heemstede 
2.579 bosjes gekleurde gerbera's. 
Deze week en volgende week ont-
vangen de winnaars de bloemen. 
Iedereen die met wijkcode 2041 
meespeelde in de januaritrekking 
van de Postcode Loterij wint per 
lot een bosje gerbera's. De win-
naars krijgen een coupon thuis-
gestuurd waarmee zij hun prijs 
binnenkort kunnen ophalen bij 
Gerards Flowershop aan de Zand-
voortselaan 8b in Heemstede. x

Bloemprijs valt 
in Heemstede

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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zandvoort - De vijfde editie van de 
Runner's World Zandvoort Circuit 
Run die wordt gehouden op zondag 
25 maart 2012 verwacht tijdens het 
eerste lustrum 12.000 deelnemers. 
Inschrijven voor dit spectaculaire 
evenement op en rond het racecir-
cuit is tot en met zondag 11 maart 
mogelijk. 

Er staan zowel een 5 als 12 km op 
het programma, dus voor iedere 
loper een geschikte afstand om 
het voorjaar goed mee te begin-
nen. Voor het goede doel staat er 
een speciaal VIP team met onder 
andere de Staatssecretaris Fred 
Teeven van Veiligheid en Justitie 
en burgemeester Niek Meijer van 
Zandvoort aan de start. 
De Ladies Circuit Run en Men's Cir-
cuit Run over 5 kilometer spelen 
zich volledig af op het racecircuit. 
Na de start vanuit de Pitsstraat, 
volgt een spannend parcours met 
om iedere bocht een nieuwe uit-
daging waarbij zij onderweg ver-
maakt worden met dancemuziek 
van diverse dj's. Deelnemers aan 
de Zandvoort Circuit Run 12 km 
maken na de start vanuit de Pits-
straat, een ronde van 4,2 kilome-
ter en verlaten dan het Circuit om 
richting de Boulevard te lopen. 
Daarna volgt een strandparcours 
van drie kilometer over het Noord-

zeestrand in zuidelijke richting 
om het strand te verlaten via de 
Zuid-Boulevard. De terugweg loopt 
vervolgens langs het duingebied 
en door het sfeervolle centrum 
van Zandvoort. Het gezellige cen-
trum vormt met diverse muziek-
bands en veel publiek een onver-
getelijke doorkomst. Bewoners en 
ondernemers zijn al weken bezig 

met het organiseren van diverse 
activiteiten. De finish is voor alle 
afstanden voor de eretribune op 
het circuit. 
Inschrijven is dus nog tot en met 
zondag 11 maart middernacht 
mogelijk, via www.rwcircuitrun.
nl. Voor de Kids Circuit Run is na-
inschrijving op 25 maart ook nog 
mogelijk op het Circuit Park. x

Circuit Run verwacht 12.000
deelnemers voor lustrumeditie

Beeld van een eerdere Circuit Run (Publiciteitsfoto).

zandvoort/regio - Op zondag 25 
maart nemen naar verwachting ruim 
dertig scholierenteams deel aan de 
Runner's World Zandvoort Circuit Run 
op Circuit Park Zandvoort. Zij strijden 
voor het Scholenkampioenschap 4,2 
km hardlopen waarbij de winnaar zich 
een jaar lang officieus Nederlands 
kampioen mag noemen. Alle teams 
zijn gevraagd om zich te laten spon-
soren voor Make-A-Wish® Nederland. 
Het team met de hoogste donatie voor 
het goede doel ontvangt vrijkaarten 
voor Bleekemolens Race Planet. 

Elk team bestaat uit vijf scholieren, 
die gezamenlijk één grote ronde van 
4,2 kilometer over het uitdagende 
raceparcours in Zandvoort afleggen. 
Speciale chips registreren de tijden 
en de vier beste tijden van een team 
tellen voor het klassement. De start 
van het kampioenschap is om 10.45 
uur vanuit de Pitsstraat, en na de 
ronde over het parcours, vindt de 
finish plaats voor de eretribune van 
het circuit. In 2011 was het College 
Hageveld de winnaar bij zowel de 
jongens als de meisjes. 
Alle scholen en/of teams worden 

gestimuleerd om geld in te zame-
len voor Make-A-Wish door mid-
del van een sponsorformulier. Het 
jongens- én het meisjesteam dat 
het meeste sponsorgeld ophaalt, 
wint vrijkaarten om te karten bij 
Bleekemolens Race Planet. Ieder-
een die met het sponsorformulier 
minimaal 25 euro ophaalt ont-
vangt een origineel Zandvoort run-
ningshirt van sportmerk Saucony. 
Bovendien schenkt organisator Le 
Champion het inschrijfgeld van 25 
euro per team aan het goede doel. 
De bekendmaking van de totale 
opbrengst is twee weken na de 
Runner's World Zandvoort Circuit 
Run op een speciale avond met de 
Rotaryclub Zandvoort. 
Op dit moment zijn er inschrijvin-
gen van diverse teams van het Clu-
sius College uit Heerhugowaard, 
De Zuidwester uit Haarlem, St. 
Ignatiusgymnasium uit Amsterdam 
en Saenstroom uit Wormerveer. 
Inschrijven is nog mogelijk t/m zon-
dag 11 maart via www.rwcircuitrun.
nl. Ook het sponsorformulier is via 
de website beschikbaar. x

Scholenteams lopen 
hard voor Make-A-Wish

Oefenrun basisscholieren

zandvoort - Een groep van 88 basisschoolkinderen uit Zandvoort is zich vanaf 
3 februari al aan het voorbereiden op de Runnersworld Kids Circuit Run van 25 
maart. De groep traint op het schoolplein van de Golf in Zandvoort Noord, maar 
is nu toe aan een grotere uitdaging. Een heuse oefenrun door het dorp. De eerste 
oefenrun zal morgen (9 maart) plaatsvinden, een ronde van 1,3 km. De tweede 
oefenrun van 2,6 km staat gepland op vrijdag 16 maart. In twee groepen zal 
er gelopen worden waarbij er op verschillende punten in het dorp een aantal 
ouders zullen staan die de kinderen de weg wijzen en zorg dragen voor een 
veilige parcours. De start van de oefenrun is om 15.30 uur en 16.30 uur op het 
badhuisplein voor het casino. Na afloop van de oefenrun krijgen de kinderen 
bezoek van de Rotary Zandvoort en de Stichting Make-A-Wish, het goede doel 
dat is gekoppeld aan de Zandvoort Circuit Run. Zij zullen een korte uitleg geven 
over de stichting. Alle kinderen worden namelijk gestimuleerd om extra geld in 
te zamelen voor het goede doel (Publiciteitsfoto). x

heemstede - De Bavo Stichting bestaat 
40 jaar. Deze stichting wil de kwali-
teit bij het ouder worden verbeteren 
door jong en oud samen te bren-
gen. Hiervoor hebben ze een bedrag 
beschikbaar gesteld. Hieruit is het 
Project Generatiemix voortgekomen; 
een project van de Stichting Welzijn 
Ouderen, in samenwerking met de 
Pauwehof en Casca. Van maart tot en 
met mei 2012 wordt dit project uitge-
voerd.

Voor de start van het Project zijn 
kinderen van BSO de Bronstee van 
Casca uitgenodigd om zelf kaarten 
te tekenen. Deze gaan zij vandaag 
(8 maart) brengen naar de bewoners 
van Kennemerduin.

De andere activiteiten zijn: Muziek 
en bewegen met peuters (1,5 tot 4 
jaar & senioren) op woensdag 14 
maart; Samen koken, samen eten 
voor senioren & kinderen van 8 
tot 12 jaar op vrijdag 30 maart; de 
themamiddag 'Allemaal beestjes' 
voor senioren & (klein)kinderen op 
woensdag 18 april en tot slot staan 
in het Casca Nova-programma 
onder het kopje 'Project Generatie-
mix'.
Een nieuwsbrief en folder is af te 
halen bij de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede. Alle informatie 
is ook te vinden op www.casca.nl. 
Opgeven voor de activiteiten kan 
via 023-5483828, op werkdagen tus-
sen 09.00 en 12.00 uur. x

Start project Generatiemix
Kinderen en 55-plussers

haarlem/regio - Onlangs viel bij de 
meeste huizenbezitters de jaarlijkse 
brief van de gemeente met de WOZ-
waarde van de woning op de mat. Op 
basis van de WOZ-waarde wordt onder 
andere de onroerende zaak-, inkom-
sten-, vennootschaps- en water-
schapbelasting bepaald. Het is dus 
van groot belang dat de WOZ-waarde 
van de woning in deze turbulente tijd 
op een juiste manier is vastgesteld. 
Michel van den Oord van G&O Make-
laars verwacht veel onduidelijkheden 
bij woningbezitters en maakt zich 
sterk voor een juiste waardebepaling 
van hun woningen. 

Zijn kantoor krijgt de laatste jaren 
steeds meer huiseigenaren met vra-
gen over de WOZ-waarde van hun 
huis. Het is voor hen van goot belang 
dat deze WOZ-waarde niet te hoog 
is vastgesteld. Een kleine verlaging 
van uw WOZ-waarde kan iemand 
al veel geld besparen. G&O Make-
laars kunnen deze waarde kritisch 
bekijken en voor huiseigenaren op 
professionele wijze door het gehele 
bezwaartraject begeleiden. Michel 
van den Oord legt uit: "In veel geval-
len verwachten huizenbezitters dat 
de waarde van hun woning sterk is 
gedaald, maar de WOZ-aanslag zal 
dit niet bevestigen. Als consument 
is het zeer moeilijk om een juridisch 
sluitend bezwaar in te dienen. Door 
onze jarenlange WOZ-ervaring zijn 
wij in staat om als professionals 
de mensen bij te staan. Via G&O 
Makelaars kunnen mensen die twij-
felen of vragen hebben, een gratis 
WOZ-scan laten uitvoeren." Volgens 
Gravemaker wordt op basis van de 
WOZ-scan beoordeeld of bezwaar 
maken zin heeft. Vervolgens kun-

nen deze mensen G&O Makelaars 
de opdracht geven om namens hen 
een bezwaar- en/of beroepschrift 
in te dienen bij de gemeente. Dit 
bezwaarschrift is gebaseerd op een 
taxatierapport van G&O Makelaars. 
Het risico en de kosten van een 
succesvolle verlaging van de WOZ-
waarde komen volledig voor reke-
ning van G&O Makelaars.
Van den Oord: 'Kort samengevat: 
vindt u aanslag van de WOZ te 
hoog? Dan vraagt u het taxatiever-
slag van de gemeente op. Vervol-
gens kijken de makelaars van G&O 
gratis of deze waarde inderdaad te 
hoog is vastgesteld. Heeft bezwaar 
maken zin, dan starten wij namens 
u geheel kosteloos de bezwaarpro-
cedure. Vorig jaar is 80 procent van 
de door G&O Makelaars ingediende 
bezwaarschriften succesvol ver-
laagd." 
Meer informatie: tel. 023-5400560 
of haarlem@g-omakelaars.nl. x

G&O Makelaars regelt gratis
bezwaar tegen te hoge WOZ

Michel van den Oord (Publiciteits-
foto).

heemstede - Gekleurde tegels, ser-
vies, glimmers en stukjes spie-
gel kunnen worden toegepast 
in het maken van mozaïekwerk. 
Je kunt kiezen uit het plakken 
rondom een spiegel, een schaal 
of een huisnummer. Het mozaïek 
is geïnspireerd op de kunstenaar 
Antoni Gaudi. In een cursus van 
vijf lessen is er aandacht voor het 
knippen met de mozaïektang en 
het snijden met de tegelmachine. 
Aan het eind kiezen deelnemers 
zelf de gekleurde voeg die het 
werkstuk bijzonder maakt. De 
materiaalkosten beginnen vanaf € 
15,-. De cursus start op donderdag 
8 maart van 20.00 tot 22.30 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf aan de Molenwerf-
slaan 11 in Heemstede. Opgeven 
kan telefonisch op werkdagen tus-
sen 09.00 en 12.00 uur, tel. 023-
5483828 - keuzetoets 1. x

Mozaïek
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streek De bloemententoonstel-
ling Keukenhof in Lisse staat aan de 
vooravond van het presenteren van 
een wereldprimeur. In de maand april 
zal namelijk door pianovirtuoos Wibi 
Soerjadi een serie van tien concerten 
worden verzorgd in het grote Willem-
Alexander Paviljoen. "Concerten te 
midden van honderden kleuren van 
duizenden bloemen en onder de titel 
'Natuurlijk Wibi," aldus de bekendste 
concertpianist van Nederland.

door Arie in 't Veld

x

Wibi Soerjadi speelt tussen de bloemen

Wibi Soerjadi ziet het als een bijzondere kans om te spelen tussen de kleuren-
pracht van duizenden bloemen (Foto: Arie in 't Veld).

streek - De concerten 'Natuurlijk 
Wibi' van Wibi Soerjadi in 
Keukenhof vinden plaats van 
4 tot en met 15 april, met 
uitzondering van 6 en 10 april. 
De aanvang is steeds 20.00 uur 
en de kaartverkoop verloopt 
exclusief via www.keukenhof.nl.
Lezers van deze krant krijgen 
bij het aangeven van de code 
wibi2012 tien euro korting op het 
toegangsbewijs van 60 euro. Dit 
voordeel is geldig voor maximaal 
vier personen en niet geldig in 
combinatie met andere acties 
en ook niet voor contanten 
inwisselbaar. In het bedrag is 
ook de toegangskaart voor de 
bloemententoonstelling begrepen, 
dus men kan al eerder het park 
in om ook daarvan te genieten. 
Na afloop van het concert 
houdt Soerjadi speciaal voor de 
bezoekers een cd signeersessie. 
Wim van Meerveld, manager 
marketing en communicatie van 
Keukenhof zegt over de komende 
concertreeks dat ook Keukenhof 
erg is ingenomen met het initiatief. 
"Het is voor het eerst in ons 
63-jarige bestaan dat we concerten 
van dit kaliber organiseren. We zijn 
er dan ook bijzonder trots op dat er 
een samenwerking tussen Soerjadi 
en Keukenhof is ontstaan die tot 
prachtige, unieke concerten kan 
leiden. De keuze viel op hem mede 
vanwege een aantal treffende 
overeenkomsten met Keukenhof, 
waaronder zijn internationale 
veelzijdige karakter, kwaliteit en 
allure. Belangrijke items onder de 
Nederlandse exportproducten." x

Lezerskorting
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zandvoort - Ook in 2012 worden in 
Zandvoort sportieve Brede School 
lessen aangeboden. Dit naschoolse 
aanbod zal aangeboden worden op 
de Golf, de Blauwe Tram en de Oranje 
Nassau school. De lessen zijn voor de 
groepen 1 tot en met 3, 4 tot en met 6 
en 7 en 8. Voor elk van deze drie groe-
pen is er tijdens de blokken steeds 
een ander sportaanbod. Van januari 
2012 tot en met mei 2012 worden in 
Zandvoort panna voetbal, streetdan-
ce en een sport- en spelinstuif aan-
geboden.

Binnenkort start het laatste van de 
drie blokken. Er zijn al veel inschrij-
vingen binnen, maar er is nog ruim-
te. Alle lesdata bekijken en inschrij-
ven is mogelijk via www.sportser-
viceheemstedezandvoort.nl.

Panna Knock Out
Bij Panna Knock Out speel je één 
tegen één voetbalwedstrijdjes van 
drie minuten. Je kunt op twee 
manieren winnen. Maak meer 
doelpunten dan je tegenstander of 
geef een Panna. Bij een echte Panna 
speel je bewust je tegenstander 
de bal door de benen en neem je 
daarna de bal zelf weer aan. De wed-
strijd is dan gelijk afgelopen. De 
cursus duurt vier weken en wordt 
afgesloten met een Panna KO toer-
nooi in de laatste les. De winnaars, 
per leeftijdscategorie, spelen tegen 
elkaar in de grote finale op 11 juli 
2012 in Zandvoort. De uiteindelijke 

winnaar mag zich 'Panna King' van 
Zandvoort noemen en ontvangt 
een uitnodiging voor het NK Panna 
Knock Out in Beverwijk.
De lessen worden gegeven in de 
gymzaal van de scholen aan het 
Louis Davids Carre, maar ook kin-
deren van andere scholen kunnen 
inschrijven.

Sport- en spel instuif
Vier weken achter elkaar kunnen 
kinderen meedoen aan diverse 
sport- en spel activiteiten. Denk 
aan klimmen, unihockey, voetbal, 
tikspelen, acrobatiek, ropeskipping 
en nog veel meer. De organisatie 
van de sport- en spel instuif streeft 

er naar om zoveel mogelijk basis-
schoolkinderen in de gemeente 
Zandvoort sportief en actief bezig 
te laten zijn deze middag. De lessen 
worden gegeven bij de Oranje Nas-
sau School, maar ook kinderen van 
andere scholen kunnen inschrij-
ven.

Streetdance
Vier weken achter elkaar kunnen 
kinderen meedoen aan de street-
dance activiteit. Na een goede war-
ming up gaat het echte bewegen 
beginnen, waarbij de hele ruimte 
de dansvloer is. Op vette beats wor-
den flitsende moves gemaakt. Je 
krijgt van een dansleraar de beste 
techniek aangeleerd. Elke les wordt 
er gewerkt aan een leuke danscom-
binatie. De les wordt afgesloten met 
een korte 'cooling down' om weer op 
adem te komen. De lessen worden 
gegeven in de aula van de golfscho-
len, maar ook kinderen van andere 
scholen kunnen inschrijven.
Kijk voor meer informatie over het 
sportaanbod van de Brede School 
in Zandvoort op www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl. x

Sportlessen in kader van de
'Brede School' in Zandvoort

(Foto: Sportsevice Noord-Holland).

bloemendaal - Tom Lanoye, auteur 
van het Boekenweekgeschenk 2012, 
is donderdag 22 maart van 14.30 tot 
15.30 uur te gast bij Boekhandel Bloe-
mendaal. Hij signeert het geschenk 
Heldere hemel, maar ook ander werk. 
Sprakeloos is de laatste roman waar-
mee Tom Lanoye de bestsellerslijsten 
aanvoerde. Hij zette een ontroerend 
portret neer van zijn moeder.

door Michiel Rehwinkel

"Wij zijn zeer vereerd dat de Vlaam-
se auteur Bloemendaal aandoet", 
aldus Inge Happé van Boekhandel 
Bloemendaal. "In 2011 ontvingen 
we ook al de Boekenweekgeschenk-
auteur in de winkel. Kader Abdolah 
zorgde toen voor lange rijen fans." 
Reserveren is niet nodig. "We ont-
vangen schrijver en publiek in de 
winkel en schenken met liefde een 
glas met (Russisch) lekkers om het 
wachten te verzachten."
Ook te gast tijdens de Boekenweek is 
Joost Swarte, op zaterdag 24 maart. 
De ontwerper en striptekenaar is 
van 14.00 tot 15.30 uur in de winkel. 
Hij signeert zijn jongste boek Bijna 
Compleet. Hierin zijn bijna alle 
strips die Swarte maakte opgeno-
men. Happé: "De kloeke gebonden 
uitgave van uitgeverij Oog&Blik is 
zeer fraai. Swarte ontwierp in 1998 
en 2010 de huisstijl voor onze win-
kel. Tevens maakte hij werk voor 
de Letterenloop. Via de Black Olive 

Press worden posters, zeefdrukken, 
kalenders en ansichten geleverd, 
die we ruim voor de signeersessie 
tentoon zullen stellen."
De toegang deze middag is gra-
tis. Reserveren wordt wel op prijs 
gesteld (tel. 023-5266277 en info@
boekhandelbloemendaal.nl).
Over Bijna Compleet: Alle strips van 
de hand van Joost Swarte in één 
verzameling, onmisbaar voor elke 
liefhebber. Joost Swarte debuteerde 
in undergroundbladen als Modern 
Papier en Tante Leny Presenteert. 
Vanaf 1974 publiceerde hij zijn 
stripverhalen in het Franse blad 
Charlie, waarna hij meteen gezien 
werd als één van de belangrijkste 
auteurs van het moderne stripver-
haal. Alle aspecten van onze cha-
otische samenleving sijpelen zijn 
verhalen binnen.
Zijn liefde voor het traditionele 
stripverhaal gekoppeld aan een 
inhoudelijke vrijheid en speelse 
geest maken zijn werk uniek. 
In 1981 kwam zijn bundel L'Art 
Moderne in Frankrijk uit, die op het 
festival van Angoulême direct werd 
beschouwd als de belangrijkste uit-
gave van dat jaar.
In Bijna Compleet zijn de verhalen 
uit deze bundel integraal opge-
nomen, alsmede de strips die hij 
tekende voor onder andere A Suivre 
en het legendarische Amerikaanse 
tijdschrift Raw. x

Auteur Boekenweekgeschenk
komt weer naar Bloemendaal

Na Kader Abdolah nu Tom Lanoye

Naast Tom Lanoye signeert ook Joost Swarte, die de huisstijl van de winkel ont-
wierp, bij Boekhandel Bloemendaal (Foto: Les Rencontres Chaland).

haarlem/regio - Iedere jaar organi-
seert Stichting De Baan vakanties 
voor deelnemers met een verstan-
delijke beperking. Dit jaar staan er 
enkele nieuwe activiteiten op het 
programma. Zo kunnen tieners een 
weekend mee naar de Efteling. Drie 
dagen lang avontuur, gezelligheid 
en nieuwe vrienden maken. Voor 
ouders is dit een gelegenheid om 
wat meer tijd voor zichzelf of voor 
de andere kinderen uit het gezin 
te hebben. Daarnaast staat er een 
weekend naar Funpop (hét muziek-
festival voor mensen met een ver-

standelijke beperking) en een mid-
week naar Maastricht voor deelne-
mers die wat meer zorg nodig heb-
ben en het wat rustiger aan willen 
doen. De voornaamste sponsoren 
die de vakanties mogelijk maken 
zijn het NSGK en Stichting Zonnige 
Jeugd. Vraag voor meer informatie 
de folder aan bij stichting De Baan, 
tel. 023-5314463 (maandag tot en 
met donderdag), of stuur een e-mail 
naar team@stichtingdebaan.nl of 
kijk op www.stichtingdebaan.nl. x

Vakantie met De Baan

(Publiciteitsfoto).

cruquius - Sinds twee weken is 
Museum De Cruquius weer dage-
lijks geopend. Om belangstellenden 
goed te kunnen ontvangen, zoekt de 
organisatie extra vrijwilligers voor 
de receptie en voor rondleidingen. 
Nieuwe medewerkers worden uiter-
aard degelijk ingewerkt en gaan deel 
uitmaken van een groep van ruim 
honderd betrokken vrijwilligers.

De receptiemedewerkers ontvan-
gen gasten, verkopen toegangskaar-
ten en souvenirs, wijzen de weg in 
het museum, geven demonstraties 
van de machines en zijn vraagbaak 
voor bezoekers. Receptiemedewer-
kers zijn beschikbaar voor tenmin-
ste één werkdag en één weekend-
dag per maand.
De rondleiders nemen de bezoe-
kers mee door het museum, lich-
ten geschiedenis en werking van 
machines toe en weten boeiend 
te vertellen over de oer-Hollandse 
strijd tegen het water en de grootste 
stoommachine ter wereld. Rondlei-
ders zijn op afroep beschikbaar op 
werkdagen, maar ook in het week-

end.
Het museum zoekt mensen met een 
klantgerichte instelling, representa-
tief, flexibel. Interesse in geschiede-
nis en enige ervaring met pc's wordt 
op prijs gesteld. Het beheersen van 
de Nederlandse taal is belangrijk, 
maar ook mensen met kennis van 
een andere Europese taal zijn zeer 
welkom. Wie zich wil aanmelden 
als vrijwilliger of meer informatie 
wenst, kan een e-mail sturen naar 
info@museumdecruquius.nl.
Het stoomgemaal De Cruquius 
pompte tussen 1849 en 1852 met 
twee andere gemalen het Haarlem-
mermeer leeg. Nu is Museum De 
Cruquius een levende herinnering 
aan de droogmaking van het Haar-
lemmermeer; een unieke ingreep 
in het landschap die tot op de dag 
van vandaag invloed heeft op het 
leven in de Haarlemmermeer en 
de steden en dorpen in de directe 
omgeving. Het museum trekt dag-
jesmensen, scholen en buitenland-
se bezoekers. x

Museum De Cruquius is hard op
zoek naar nieuwe medewerkers

(Publiciteitsfoto).

overveen - Bart Hoes geeft op dins-
dag 13 maart om 20.00 uur namens 
Groei & Bloei een lezing in de aula 
van het Kennemer Lyceum (Adri-
aan Stoopplein 7, Overveen). De 
bekende tuinarchitect Bart Hoes 
schreef onder andere de boeken 
'Levende Tuinen' en 'Tuinen, ont-
werpen met gevoel en visie'. Hoes 
heeft sinds 1995 een ontwerpburo 
voor tuin en landschap, gevestigd 
in Heemstede. Momenteel is hij 
deelnemer aan de Internationale 
Tuin & Landschap Expositie in 
Jinzhou, China en vanwege zijn 
recente bezoeken aan o.a. Beijing, 
Nieuw Zeeland en Los Angeles is 
het idee ontstaan daarvan een 
beeldverslag te doen met als doel 
de diversiteit in tuinen en (ste-
delijke) landschappen te tonen, 
waarin uiteraard ook Nederland 
aan bod komt als Europese verte-
genwoordiger. Verschillen, maar 
ook overeenkomsten komen naar 
voren, gevormd door o.a. klimaat, 
cultuur, geografische ligging en 
lokale gebruiken. Aanvang is 
20.00 uur, entree is 2 euro. x

Lezing Bart Hoes in 
Kennemer Lyceum

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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zandvoort - De Final 4, de finalerace 
van het Winter Endurance Kampi-
oenschap op Circuit Park Zandvoort, 
is gewonnen door David Hart en 
Hoevert Vos. Met de fraaie V8 Star, 
geprepareerd door het Mad & Daring 
Racing Team, kwam het duo als eer-
ste over de eindstreep. Wolf Nathan 
en Jaap van Lagen maakten het Mad 
& Daring-feestje compleet door de 
kampioenschapstitel veilig te stel-
len. 

Ondanks technische problemen tij-
dens de 4 uur van Zandvoort, hiel-
den Wolf Nathan en Jaap van Lagen 
het hoofd koel bij de laatste wed-
strijd van het Winter Endurance 
Kampioenschap. Dat bleek al in 
de kwalificatie, toen Van Lagen in 
de eerste geklokte ronde direct de 
poleposition tijd wist te noteren. 
David Hart en Hoevert Vos kwa-
lificeerden naar de tweede posi-
tie, gevolgd door Henk Thuis en 
Pim van Riet met de Radical SR3 
RS Sportscar. In Divisie II snelden 
vader en zoon Storm naar de pole 
position. Stephan Polderman en 
René Steenmetz klokten de beste 
tijd in Divisie III. Martin en Cynthia 
Boezaart kwalificeerden zich naar 
de beste startpositie van Divisie IV.
Het eerste uur van de wedstrijd 
werd gekenmerkt door een mooie 
strijd om de leidende positie. In 
deze strijd mengden zich niet alleen 
de twee V8 Star bolides van Mad & 
Daring, maar ook de Radical Sports-
car en de indrukwekkende Porsche 
997 GT2 RS Modified van het Sotrax 
Albert Motorsport team. Daarbij 
werd het gevecht tweemaal onder-
broken door een neutralisatie. Na 
de eerste neutralisatie profiteerde 
David Hart optimaal van de groene 
vlaggen en wist hij de koppositie 
over te nemen van Van Lagen. Bij 
het einde van de tweede neutrali-
satie was het Sebastiaan Bleekemo-
len die de beste herstart kende en 
door stootte naar de tweede positie, 
achter Hart.
Na de eerste serie pitstops werd de 
ranglijst aangevoerd door Hoevert 
Vos. Een snelle pitstop leverde hem 
niet alleen de leidende positie op, 
maar ook een voorsprong op Wolf 
Nathan, die het stuur had overge-
nomen van teamgenoot Van Lagen. 
Goed op koers lag op dat moment 
ook de Storm BMW, met een lei-
dende positie in Divisie II, op de 
voet gevolgd door Rob de Laat en 
Theo de Prenter met de BMW 320d 

Modified. In Divisie III werd gestre-
den tussen de Madeno Renault Clio 
van Polderman/Steenmetz en de 
SEAT Leon Cupra van Gerard Vle-
ming en Benno Stoiber. In Divisie 
IV was op dat moment een duel tus-
sen de Honda Civic van de equipe 
Leegsma/Pastorelli en de Day-V-Tec 
BMW 320d van Lev Fridman en 
Wesley Caransa.
De Divisie IV-confrontatie eindigde 
in tranen voor Hans Leegsma en 
Francesco Pastorelli. Na 28 ronden 
moest het Honda Civic-duo opge-
ven. Op dat moment waren Paul 
en Eva Harkema al van het toneel 
verdwenen. De titelstrijd eindigde 
voor het tweetal al na vijftien ron-
den. Later in de wedstrijd werden 
ook Divisie II-leiders Jan Storm 
sr. en Jan Storm jr. getroffen door 
pech, net als Wilbert Groenewoud 
en Marth de Graaf. Daarnaast 
behoorden titelkandidaten Martin 
van de Berge en Richard Budding 
tot de groep uitvallers. De fraaie 
Ymor BMW Z3 M raakte bij het uit-
komen van de Arie Luyendijkbocht 
van de baan en liep onherstelbare 
schade op.
Ondanks een spin in de eindfase van 
de wedstrijd, reden na vier uur wed-
strijd David Hart en Hoevert Vos als 
eerste onder het zwart-wit geblokt 

door. Op slechts twaalf seconden 
achterstand volgden Nathan en 
Van Lagen. De laatste podiumplaats 
ging naar Kees Bouhuys, Jürgen 
Albert en Sebastiaan Bleekemolen 
in de Sotrax Albert Motorsport Por-
sche. In Divisie II ging de zege naar 
De Laat / De Prenter. Gijs Bessem 
en Bert de Heus finishten met de 
SEAT Leon Supercopa op de tweede 
plaats. De laatste podiumplaats in 
de klasse werd opgeeist door Mark 
Mooij, Marco Poland en Jochem van 
Amsterdam in de BMW M3 E36. 
Stephan Polderman en René Steen-
metz pakten de winst in Divisie III. 
Op vier ronden achterstand finish-
ten Vleming en Stoiber. De laatste 
podiumplaats ging naar Donald 
Molenaar en Sandor van Es. Het 
duo, met vele jaren autosporterva-
ring, verscheen aan de start in de 
nieuwe Suzuki Swift Sport, de boli-
de die vanaf dit seizoen zal worden 
ingezet in de Formido Swift Cup. 
Lev Fridman en Wesley Caransa 
mochten de hoogste trede van het 
Divisie IV-podium innemen. Zij 
finishten voor de SEAT Ibiza Cupra 
van Eelco Sirag, Co de Vet en At 
Reitsma. Martin en Cynthia Boe-
zaart eindigden als derde.
Met twee zeges en een tweede plaats 
scoorden Wolf Nathan en Jaap van 
Lagen de meeste punten en daar-
mee tevens de titel in het Winter 
Endurance Kampioenschap. Rob de 
Laat en Theo de Prenter wisten met 
hun divisie-zege voldoende pun-
ten te scoren om als tweede in de 
eindstand geklasseerd te worden. 
Michael Tischner, Ulrich Beder en 
Matthias Tischner eindigden als 
derde in het eindklassement. x

Nathan en Van Lagen pakken titel 
in Winter Endurance Kampioenschap

(Foto: Chris Schotanus, Essay Produkties)

haarlem/heemstede - De Bibliotheek 
Haarlem en omstreken rapporteert 
goede cijfers over het gebruik van 
de bibliotheekvestigingen in Haar-
lem, Heemstede en Spaarndam in 
het jaar 2011. Het aantal leden steeg 
aanzienlijk. De gratis passen voor 
jeugd en jongeren zorgden voor een 
ledengroei van 12,6%. De groei van 
betaalde lidmaatschappen was 0,5%. 
In totaal kwam dit op een ledengroei 
van 6,2%. Het ledenaantal passeerde 
de 50.000 en steeg naar een dikke 
51.000 leden.

De uitleningen van boeken en ande-
re materialen zoals tijdschriften, 
cd's en dvd's stegen met 1,5% tot 
1,2 miljoen uitleningen. Het aan-
tal bibliotheekbezoekers steeg met 
bijna 7% tot 790.000. Ook landelijk 
krijgen bibliotheken steeds meer 
de rol van 'ontmoetingsplek' voor 
relaxen, studeren of het bezoeken 
van activiteiten.
Het websitegebruik steeg met 
12,5% naar 3,6 miljoen pageclicks. 
Er waren 155.000 verschillende 
'gebruikers' (computers en smart-
phones) van de bibliotheekwebsite. 
Het gebruik van de digitale bestan-
den van de Bibliotheek nam toe met 
bijna 70%. 

Activiteiten
In totaal heeft de Bibliotheek 102 
activiteiten, dat zijn 290 uitvoerin-
gen, georganiseerd. Iedere week 
waren er allerlei leuke dingen te 
doen in en om de bibliotheekves-
tigingen. Voor ieder wat wils. Al 
deze activiteiten samen trokken 
6.000 bezoekers. De Health & Well-

nessmarkt in Bibliotheek Centrum 
met meer dan 1.000 bezoekers en 
de lezing 'Het leven is vurrukkulluk' 
door Ewoud Sanders in Bibliotheek 
Heemstede waren hoogtepunten in 
bezoekersaantallen en waardering. 
'Het oude en bijzondere boek', een 
cursus van vier bijeenkomsten over 
de oude en bijzondere collectie boe-
ken van de Bibliotheek en de lezing 
over het puberbrein 'Waarom 
pubers puberen', worden herhaald 
wegens de grote belangstelling en 
leuke reacties van klanten.
De Bibliotheek heeft in totaal 7700 
kinderen in de kinderopvang en 
schoolgaande kinderen van basis-
onderwijs tot en met het voortgezet 
onderwijs bereikt. De Bibliotheek 
vervult hiermee een belangrijke 
rol in leesbevordering en het medi-
awijzer maken van kinderen van 0 
tot 18 jaar.
Sinds 2004 vinden er introductiebe-
zoeken plaats en in het bijzonder 
aan de NL-Pleinen. De Bibliotheek 
ontvangt cursisten die (beter) 
Nederlands willen leren en willen 
inburgeren. In 2011 zijn 64 groe-
pen ontvangen, 944 deelnemers 
die 6700 materialen geleend heb-
ben van de NL-Pleinen.
De Bibliotheek op het station 
opende in september haar deuren 
en had eind december 540 leden. 
Het aantal uitleningen was 4700 
en er waren bijna 18000 bezoekers 
geteld. Deze cijfers zijn opgenomen 
in bovenstaande cijfers van de Bibli-
otheek.
De Bibliotheek streeft er naar om 
te blijven groeien en vernieuwen, 
ondanks de bezuinigingen. x

Goede cijfers voor de
bibliotheek over 2011

(Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Op zondag 15 maart is er 
om 15.00 uur in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede een 
Theeconcert. Het podium is ditmaal 
voor Oksana Polman (piano) en Car-
men Eberz (viool).

Speciaal voor de bezoekers van de 
Theeconcerten heeft het duo een 
programma met een keuze uit het 
Russische Romantische repertoire 
voor viool en piano samengesteld. 
Van César Cui een Sonate opus 84, 
gevogd door een Mediation opus 42 
nr. 1 van Tchaikovsky en tot besluit 
van Prokofiev Five melodies opus 
35 a. De solisten zullen de muziek 
zelf toelichten.
Oksana Polman is geboren in de 
Oekraïne, de voormalige Sovjet 
Unie. Zij was al op vijfjarige leef-
tijd leerling aan de muziekschool, 
volgde haar beroepsopleiding in 

Chernivtsy en Rivne en voltooide 
de piano studie en koordirectie. 
Sinds haar komst naar Nederland 
in 2000 is zij een veelgevraagd 
begeleider van koren. In Heem-
stede begeleid zij het koor Plus 
Minus.
Carmen Eberz, ook geboren in 
de Oekraïne, studeerde viool aan 
het Sweelinck conservatorium 
in Amsterdam en aan het Rotter-
dams Conservatorium. Na haar 
studie legde zij zich toe op het les-
geven aan kinderen. De methode 
'Zo speel ik viool' is van haar hand. 
Naast haar werk als docent treed 
zij op in orkesten.
Na afloop van het concert is er de 
gebruikelijke deurcollecte om de 
onkosten te bestrijden en is men 
welkom in de naastgelegen Pauwe-
hof voor thee, koffie en gebak. x

Russische Romantiek 
in Oude Kerk Heemstede

vogelenzang/bloemendaal - Welzijn 
Bloemendaal toont op maandag 
12 maart de film It's complica-
ted (met Meryl Streep) in Voge-
lenzang, om 14.00 uur in de ont-
moetingsruimte Kerkplein. Kos-
ten zijn 3 euro, aanmelden kan 
via tel. 5845300. Op donderdag 
15 maart is er om 14.30 uur een 
koffie/theemiddag over fado, de 
muziek van het Portugese volk. 
Nuno Gligó, oprichter van stich-
ting Fado & Guitarras, vertelt de 
aanwezigen alles over de geschie-
denis van de fado, een volkse 
uiting van een muziektraditie die 
al sinds de 19e eeuw in Portugal 
bestaat. Kosten zijn 5 euro, incl. 
koffie/thee. Locatie is de Noord 
aan de Bloemendaalseweg 125 in 
Bloemendaal. Aanmelden kan via 
tel. 023-5845300 of 5250366. x

Film en fado 
bij Welzijn 
Bloemendaal

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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Wij zijn op zoek naar parttime (ambulante) 

medewerkers(sters) 
bediening(studenten).

Belangstelling?
Neem contact op met Marco Coppens of 

Christophe Créveuil onder telefoonnummer 
023 7432712 of stuur een email naar 

info@brasserievogelenzang.nl

ERVAREN / ASSISTENT ELEKTRAMONTEURS
Voor de montage van alle voorkomende elektrotechnische- en 
beveiliginginstallaties.

Bij deze functie denken wij aan het volgende functieprofiel:
- VMBO/MBO opleidingsniveau;
- afgeronde vakgerichte opleidingen, monteurs in bezit van een MBV en/of TBV diploma genieten 

onze voorkeur;
- flexibele instelling;
- bereidheid tot het volgen van de nodige vakgerichte opleidingen;
- rijbewijs B;
- zelfstandig kunnen werken;
- goed in teamverband kunnen functioneren.

SERVICE- en ONDERHOUDSMONTEURS
Voor de afdeling service en onderhoud voor het verhelpen van alle voorkomende 
storingen en uitvoeren van onderhoud aan diverse installaties, zoals cv-, luchtbe-
handeling- en sanitaire installaties.

Bij deze functie denken wij aan het volgende functieprofiel:
- VMBO/MBO opleidingsniveau; 
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Frans paradijsje dicht bij huis!
More Inclusive Elzas, vanaf € 99,- p.p.  
Binnen zesenhalf uur rijden zit u midden in een Frans paradijsje: de 

Elzas. Een heerlijke plek om er een paar dagen even helemaal tussenuit 

te zijn! Het landschap met 

heuvels, wijngaarden en 

kasteeltjes is prachtig. Tijdens 

een ritje langs de wijnroute, 

proeft u de lekkerste soorten 

wijn: Riesling, Sylvaner en 

Gewürztraminer. 

Of u nu de natuur in wilt of 

graag een stadje bezoekt, de 

Elzas heeft het. Bijvoorbeeld 

liefl ijke vakwerkstadjes, van Riquewihr en Ribeauvillé tot Kaysersberg; 

alsof u door een sprookje wandelt. Ook grotere steden als Straatsburg 

en Colmar hebben veel te bieden. Een romantische rondvaart door 

Straatsburg, de wondermooie wijk Klein Venetië in Colmar... Toch liever 

de bergen in? In natuurgebied Le Grand Ballon kunt u heerlijk wandelen!

Uw verblijf

Het Hotel de L’Ange in Guebwiller wordt gerund door de familie 

Fancello. U voelt meteen de gezellige sfeer in het hotel. Het hotel 

heeft ook een leuke bar met terras en een restaurant met aparte 

ontbijtruimte. U overnacht 

in een gerenoveerde 

tweepersoonskamer, die van 

alle gemakken is voorzien. Het 

hotel ligt op 150 m van het 

dorpscentrum, direct aan de 

wijnroute. 

Inbegrepen:

ontbijtbuffet

Prijzen

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: 

reserveringskosten, toeristenbelasting en kosten calamiteitenfonds. 

Informatie & reserveringen

haarlem - Haarlem gaat twee van 
haar grootste jazzmusici, tenorsaxo-
fonist Ruud Brink en trompettist Ray 
Kaart, eren met een bronzen beeld. 
Daarvoor zijn ludieke acties op poten 
gezet. De eerste is de grote Jazz 
Marathon, die op zaterdag 17 maart 
in de Sociëteit Vereeniging aan de 
Haarlemse Zijlweg wordt gehouden.

Tijdens die marathon, waaraan 
vele jazzcombo's, solisten en zelfs 
een bigband zullen deelnemen, 
wordt ook de CD 'Spaarne Blues' 
gepresenteerd. Deze CD bevat vijf-
tien kostelijke opnamen van Rudy 
Brink en Ray Kaart, samen spelend, 
maar ook individueel optredend 
als stersolist bij het Metropole 
Orkest, The Skymasters, de Dutch 
Swing College Band, in de boogie- 
en bluesgroep van Rob Hoeke, of 
als begeleiders van zangeressen 
Greetje Kauffeld, Josee Koning en 
Jolanda Kaart. Voorts unieke opna-
men van Brink en Kaart, samen 
met de wereldberoemde tenor-
saxofonist Ben Webster.
Ruud Brink en Ray Kaart zijn 
overleden, maar hun muziek leeft 
uitbundig voort. ZIj hebben Haar-
lems als jazzstad op de kaart gezet, 
maar vergaarden ook roem in vele 
Europese landen en zelfs ver daar-

buiten. Deetje Kaart werd bij zijn 
leven al benoemd tot ereburger 
van Haarlem. Ruud Brink kreeg 
twee Edisons voor zijn oeuvre en 
hij werd, tijdens een van de North 
Sea Jazz Festivals, postuum met de 
Bird Trophy onderscheiden door 
de Amerikaanse top tenorsaxofo-
nist Stan Getz.
De Jazz Marathon, de CD 'Spaarne 
Blues' èn de actie voor het bronzen 
beeld zijn een initiatief van tenor-
saxofonist Adam Spoor en journa-
list-trombonist Berry Zand Schol-
ten, die de 'Vriendenclub Ruud & 
Ray' hebben opgericht, een club 
die warm wordt gesteund door 
oud-concertmeester Gijs Beths, 
televisiepresentator Paul Witte-
man, PR-man Udo Buys, verslagge-
ver en kunstcriticus John Oomkes 
en Bernt Scheiders, burgemees-
ter van Haarlem. Iedereen werkt 
belangeloos en pro Deo mee aan 
dit project.
De Jazz Marathon en de CD 'Spaar-
ne Blues' moeten fondsen genere-
ren voor het figuratieve beeld, dat 
ontworpen wordt door kunste-
nares Jolanda Prinsen en waarop 
Ruud Brink en Ray Kaart - samen 
spelend - zullen worden neerge-
zet.
De jazzmarathon in Sociëteit Ver-

eeniging aan de Zijlweg 1 in Haar-
lem) begint zaterdagmiddag 17 
maart om 14.00 uur. De vele bands 
spelen beurtelings achtereen, tot 
het evenement - rond middernacht 
- wordt besloten met een massale 
'jamsession'. De toegangsprijs voor 
de gehele dag is € 10,-. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. De CD 
kan nu al worden besteld; snelle 
beslissers krijgen dan bovendien 
hun naam afgedrukt in het twintig 
pagina's dikke CD-boekje, waar-
door het een extra begerenswaar-
dig collectors item wordt. 
De CD 'Spaarne Blues' wordt van-
zelfsprekend tijdens de marathon 
verkocht (€ 10,-) of kan (€ 12,-) fran-
co thuis worden gestuurd. Meer 
informatie is te vinden op www.
muziek-monument.nl. x

Swingen voor het bronzen beeld van
jazzmusici Ruud Brink en Ray Kaart

Spectaculaire Jazz Marathon in Haarlem:

Ray Kaart (Publiciteitsfoto).

(Publiciteitsfoto). x

hoofddorp - Op de operatiekamers 
van het Spaarne Ziekenhuis wordt 
de bestaande anesthesieapparatuur 
vervangen door nieuwe machines. Na 
een aanbestedingstraject is de keuze 
gevallen op de anesthesiemachines 
van de firma GE Healthcare. Met deze 
nieuwe apparatuur kunnen patiënten 
tijdens operaties nog beter bewaakt 
en gevolgd worden.

"Geen patiënt en geen operatie is 
hetzelfde. De nieuwe apparatuur 
helpt de anesthesist bij het toe-
dienen van de gassen waarmee de 
patiënt in slaap blijft. Hiermee kun-
nen de anesthesist en de anesthesie-
medewerkers de patiënt tijdens de 
operatie nog beter bewaken en vol-
gen", aldus Hugo Spruijt, klinisch 
fysicus in het Spaarne Ziekenhuis. 
"Een bijkomend voordeel is dat de 
nieuwe anesthesieapparaten min-
der gas verbruiken dan de huidige, 
wat beter is voor het milieu en geld 
bespaart. Het ziekenhuis gaat dit in 
een samenwerkingsverband met 
firma GE implementeren."
De apparatuur wordt gekoppeld 
aan het elektronisch patiëntendos-
sier Epic waarmee het Spaarne Zie-
kenhuis werkt. Het hele anesthe-

sieverslag van een operatie komt 
rechtstreeks in het elektronisch 
patiëntendossier. De anesthesiemo-
dule die hiervoor door het zieken-
huis is ontwikkeld in Epic, is uniek 
in de wereld. Ook sluit de bewaking 
die in het apparaat wordt gebruikt 
naadloos aan op de al in huis aanwe-
zige bewakingsmonitoren.

Samenwerkingsverband
Het contract voor deze grote 
opdracht is door Yvonne Wilders, 
lid raad van bestuur van het Spaar-
ne Ziekenhuis, en Marcus Aben van 
GE Healthcare ondertekend. Het 
omvat ook een samenwerkingsver-
band tussen het Spaarne Zieken-
huis en GE voor minimaal drie jaar. 
Hierin zal het Spaarne Ziekenhuis 
als referentieziekenhuis voor de 
anesthesie en de bewakingsmoni-
toren optreden. "De kwaliteit en 
de uitstraling van het ziekenhuis, 
en ook de gunstige ligging vlakbij 
Schiphol, maken dat GE graag met 
het Spaarne Ziekenhuis een part-
nership wil aangaan", aldus Marcus 
Aben, regional Executive Manager 
van GE. De apparatuur wordt naar 
verwachting in mei van dit jaar 
geïnstalleerd in het ziekenhuis. x

Nieuwe anesthesieapparatuur
voor het Spaarne Ziekenhuis

heemstede - Casca start deze maand 
weer een nieuwe leesgroep in samen-
werking met Stichting Senia. De 
groep leest drie boeken tot en met 
juni om deze boeken vervolgens te 
bespreken.

Stichting Senia zorgt voor uitge-
breide informatie over het geko-
zen boek en de schrijvers. Daar-
naast krijgt men een lijst van 
interessante discussievragen en 
gespreksthema's waardoor de bij-
eenkomst gegarandeerd boeiend 
is. De informatie en de gespreks-
handleiding vormen samen een 
leeswijzer. Deze leeswijzers zijn 
uniek en maken het mogelijk dat 
de leesgroepen diepgang hebben 
met structuur zodat de discussie 
op gang blijft.
In september start de leesgroep 
opnieuw met zeven andere boe-
ken. Tijdens de eerste bijeenkomst 
van de Leeskring 50+ op dinsdag 20 
maart van 13.30 tot 15.30 uur bij 
Casca in de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede, kunnen deelne-
mers met elkaar en coördinator 
Marja Tol kennismaken en wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan 
de keuze van de boeken.
Aanmelden kan telefonisch op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur, tel. 023-5483828. x

Leeskring 50+



  16

GRATIS
Parket- Inspect ie

0651- 20 26 26 
www.lambooparket.nl



muzikale lezing met live muziek 
en beeld. Huib Ramaer, musicoloog 
en presentator, gaat o.a. in gesprek 
met in Nederland wonende Tsje-
chen, de eigenzinnige celliste Lucie 
Stepánová en de dichteres Jana 
Beranová. € 17,50. Philharmonie, 
Kleine Zaal.

Carte Blanche [1]

16.00 | Paul Witteman kiest uit 
kamermuziekrepertoire waarin de 
altviool een dragende kracht is. In 
deze 'Carte Blanche' laat Witteman 
zich in een levendige dialoog ver-
wikkelen met het Ragazze Kwartet. 
€ 17,50. Philharmonie, Kleine Zaal.

Viola Madness

20.15 | Het kan allemaal niet gek 
genoeg. O.a. Dvoráks Strijkersse-
renade en werken van Schulhoff, 
Popper, Khaled en Horsthuis, afge-
wisseld met rap en tapdans. Met 
Esther Apituley, Brigitte Kaandorp, 
Amsterdam Viola Quartet, Hans 
Dagelet, Magogo Kamerorkest, Ro 
Krauss en Peter Kuit. € 22,- |€ 19,- |€ 
16,-. Philharmonie, Grote Zaal. 

Viola Blues

22.00 | Twaalf professionele altvi-
olisten, de Viola Big Band en het 
Amsterdam Viola Quartet, spelen de 
longen uit hun lijf. Samen met Hans 
Dagelet, Peter Kuit, Rie Tanaka e.a. € 
15,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Zondag 18 maart

Jaro Dance Group [4+]

11.00 | Tsjechiës beste dansgroep 
verbluft met een wervelende 
muziek- en dansvoorstelling vóór 
en dóór kinderen. Met Esther van 
der Eijk, altvioliste en medeopricht-
ster van Holland Baroque Society en 
celliste Lucie Stepánová. € 15,-. Phil-
harmonie, Kleine Zaal.

Carte Blanche [2]

13.30 | Frans Thomése gaat met 
het Utrechts String Quartet de uit-
daging aan om samen de grenzen 
van de strijkkwartetliteratuur te 
verkennen en [wie weet...] te verleg-
gen. € 17,50. Philharmonie, Kleine 
Zaal.

Slotconcert Viola XL

15.30 | 150 altviolen uit binnen- en 

UitTips
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haarlem - Folkband Unicorn geeft op 
zaterdagavond 10 maart een concert 
in het Mondiaal Centrum aan de Lange 
Herenvest 122 in Haarlem. Unicorn is 
een getalenteerde folkgroep waarbij 
het accent ligt op Keltische muziek, 
maar ook bluegrass, klezmer en rag-
time komen voorbij.

De band is niet gemakkelijk in 
een vakje in de delen. De musici 
brengen een boeiend en gevarieerd 
programma van zowel traditionele 
liedjes en dansmelodieën als meer 
eigentijdse muziek.
Unicorn weet als geen ander het 
publiek tot aan de laatste minuut 
te boeien, te enthousiasmeren, 
maar ook te ontroeren. De prach-
tige vertolkingen van Ierse ballades 
en de kunstig gemaakte muzikale 
arrangementen zijn het parade-
paardje van de band en houden 
een optreden interessant tot aan 
de laatste noot. De band heeft een 
zeer volwassen eigen geluid, waarin 
de muzikanten van Unicorn elkaar 
muzikaal aanvullen maar ook de 
vrijheid laten.
Unicorn bestaat uit: Betty Borstlap 
- lead-zang en percussie, Jolanda 
Traarbach - lead zang, Martine Nij-
enhuis en Erna Sommer - viool en 

zang, John Kuiper - gitaar en zang 
en Martien Tijburg - accordeon en 
synthesizer.
Het concert begint om 20.30, uur, 

de zaal gaat om 20.00 uur open. De 
toegang bedraagt € 10,-. Reserveren 
kan via 023-5423540 of info@mon-
diaalcentrumhaarlem.nl. Kaarten 

zijn ook te koop of op de avond zelf 
aan de deur. x

Keltische muziek en veel meer
Folkband Unicon treedt op in Mondiaal Centrum Haarlem

(Publiciteitsfoto).

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 9 maart

Kruimeltje

19.00 | De hartverwarmende fami-
liemusical Kruimeltje met heerlij-
ke liedjes gaat zijn tweede succes-
jaar in. € 29,75 | € 26,75 | € 23,75. 
Stadsschouwburg Haarlem.

'Belle Bonne'

20.00 | Ensemble The Great 
Charm: Gudrun Herb en Baldrick 
Deerenberg - blokfluiten en Frank 
Wakelkamp - viola da gamba en 
cello. Franse, Italiaanse en Engelse 
muziek van tussen 1400 en 1700. 
Composities van Bertali, Cordier, 
Gabrielli, Locke, Senleches, Stefa-
nie en Purcell. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Meesters aan het Klavier

20.15 | Hannes Minnaar speelt 
werken van Bach, Ravel, Chopin 
en Beethoven. € 28,-. Philharmo-
nie, Kleine Zaal.

Patronaat

20.30 | Good Meat uit Haarlem pre-
senteert de gelijknamige debuut 
EP 'Good Meat'. De zaal wordt 
ondersteboven gerockt. € 7,50. 
Kleine Zaal.

Zaterdag 10 maart

Kruimeltje

19.00 | Zie vrijdag 9 maart.

Violen & Verdi én Vivaldi

20.15 | Het speciale strijkersen-
semble van Holland Symfonia 
stort zich tijdens dit concert voor-
al op de Italianen. € 30,- | € 27,- | € 
24,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Unicon

20.30 | Folkband Unicon speelt 
Keltische muziek, maar ook blue-
grass, klezmer en ragtime. € 10,-. 
Reserveren kan via 023-5423540 of 
info@mondiaalcentrumhaarlem.
nl. Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122 in Haarlem.

Patronaat

20.30 | Blaudzun [uitverkocht]. 
23.00 | Dikke Dubstep: N-Type [UK] + 
Bare Noize [UK]. € 12,- [18+]. Kleine 
Zaal. 23.00 | Multigroove: hardstyle 
& hardcore, diverse line-up. € 
22,50 [18+]. Dommelsch Zaal

Zondag 11 maart

Patroquiz

14.30 | Muzikale popquiz in het 
Patronaat Café. Test je kennis 
over 40 jaar popmuziek in diver-
se afwisselende rondes. € 10,-. 
Aanmelden via Patroquiz@gmail.
com.

Piano Quatre Mains

15.00 | Carin van den Tillaar en 
Ruud Luttikhuizen spelen vier-
handig muziek van Grieg, de Sévé-
rac, Fuchs en Dvorák. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl x

Kijk voor dagkaarten, arrangemen-
ten, passe-partouts en informatie op 
www.violaviola.nl. Telefonisch reser-
veren kan via de kassa van de Phil-
harmonie Haarlem, tel. 023-5121212. 
Zie ook www.theater-haarlem.nl.

Vrijdag 16 maart

'Kids' [9-12 jaar]

10.30 | Bohuslav Martinu Philarmo-
nic, kunstfluiter Geert Chatrou en 
presentatrice Dieuwertje Blok laten 
kinderen kennis maken met klas-
sieke muziek, van heel dichtbij! Dit 
concert wordt georganiseerd samen 
met Muziek Lab. Docenten die met 
hun klas willen komen luisteren, 
kunnen contact opnemen met 
info@hetmuzieklab.nl. Philharmo-
nie, Grote Zaal.

The Soul of the Viola

20.15 | Spannende, veelzijdige festi-
valopening met delen uit Smetana's 
strijkkwartet Aus meinem Leben en 
Hindemiths Trauermusik. zangeres 
en (alt)violiste Iva Bittova? speelt 
eigen werk, van Horsthuis klinkt 
Letters to Olga, teksten ontleend 
aan brieven van Va?clav Havel, 
gespeeld door het Amsterdam Viola 
Quartet. Verder fluit Geert Chatrou 
Wijtman en Wijtman. Gezongen 
wordt Gesang der Geisten uber 
den Wasser van Schubert en drie 
Tsjechische volksliedjes gecompo-
neerd door Wijnand van Klaveren. 
Spectaculair sluitstuk: een wereld-
première geïnspireerd door Tsjechi-
sche muziek, geschreven door van 
Klaveren voor het Amsterdam Viola 
Quartet, Bohuslav Martinu Philhar-
monic en de Kathedrale Koorschool 
St. Bavo. Ton van Eck bespeelt het 
orgel en een speciale, theatrale 
rol is weggelegd voor acteur Hans 
Dagelet en percussionist Harry de 
Wit. € 25,- | € 22,- | € 19,-. Philhar-
monie, Grote Zaal.

Zaterdag 17 maart

Improviseren

12.00 | Improvisatoren Ro Krauss 
en Jelle van Tongeren geven op 
zaterdag twee keer achter elkaar 
een masterclass improviseren. Het 

Programma Viola Viola Festival 2012
tweede blok begint om 14.00 uur. 
Om 16.00 uur concert ter afsluiting. 
Voor deelname en kosten: www.
violaviola.nl. Philharmonie, Van 
Beinumzaal.

Open Podium

12.00 | Het Viola Viola Festival 
geeft amateur- ensembles graag 
de mogelijkheid les te krijgen van 
een bevlogen kamermuziekvete-
raan. Ervaar hoe ze worden uitge-
daagd hun samenspel te verbeteren 
onder bezielende leiding van de 
professionele altviolist Frank Brak-
kee. Drie blokken: 12.00-13.00 uur, 
13.30-14.30 uur en 15.00-16.00 uur. 
Concert ter afsluiting om 16.00 uur. 
Philharmonie, Van Warmerdam-
zaal 

Kletsconcert

13.30 | Interactieve, zeer levendige 

buitenland geven een spectaculair 
eerbetoon aan alle componisten, 
musici, amateurs, muziekliefheb-
bers en luisteraars die dit prach-
tige instrument hebben gediend. 
Met het Amsterdam Viola Quartet, 
Kamerorkest van het Nederlands 
Symfonieorkest, Viola Viola Orkest, 
Esther Apituley, Geert Chatrou, 
Leerorkest [uit de Bijlmer] en het 
Bloemendaals Jeugdorkest o.l.v. 
Annelies Smit. € 22,- |€ 19,- |€ 16,-. 
Philharmonie, Grote Zaal.

OVERIG

In en om Haarlem

Zaterdag gonst Haarlem van de 
muzikale energie. Reisorkest Teens 
on Tour zet na een optreden op het 
Centraal Station heel Haarlem op 
z'n kop. De Jaro Dance groep uit Tsje-
chië laat de Haarlemse stoeptegels 
dansen. Ook het Riciotti Ensemble, 
het knotsgekke studentenorkest, 
maakt de stad onveilig. Zaterdag is 
de stad één groot, wervelend con-
certpodium.

Foyers Philharmonie

12.00 | Ook in de foyers van de Phil-
harmonie kun je niet om de altvi-
ool heen. Snuif de lucht op van lak 
en versgeschaafd hout bij de stand 
van Vioolbouwer Jaap Bolink. Zoek 
tussen klassieke cd's en bladmu-
ziek naar dat ene stuk of vraag om 
advies bij het vinden van de muziek 
die bij je past. De Levende Jukebox, 
een huiskamerorkest van formaat, 
speelt wat jij kiest. In de foyers wor-
den door kinderen instrumenten 
van gerecycled materiaal gemaakt 
die zondag worden uitgestald. En 
de C-Room? Dat is een heel geheim-
zinnige kamer, genoemd naar de 
sonore laagste snaar van de altviool. 
Alsof je in de altviool zélf kruipt. Je 
voelt, hoort en als niemand kijkt, 
mag je het achterblad voelen, de 
snaren voelen trillen, het hout voe-
len vibreren. Maar alleen als je de 
moed hebt om hier naar binnen te 
gaan. Verder is er de Verleidings-
tent. Geen handlezer of glazen bol, 
maar een tentje waar een altviool 
je voor slechts één euro kennis laat 
maken met je ziel... Dit en nog veel 
meer avontuurlijke ervaringen in 
de foyers van de Philharmonie. Laat 
je verrassen en verleiden. x

heemstede - Op woensdag 21 maart 
komt pianiste Mariana Izman 
naar De Oude Kerk (Wilhelmin-
aplein) in Heemstede. Een weer-
zien dat nauwelijks introductie 
behoeft. Tien jaar geleden speelde 
ze in het kader van haar studie de 
preludes van Chopin en liet toen 
een onvergetelijke indruk achter 
bij het Heemsteeds publiek. In 
de jaren daarna was zij meerdere 
malen te gast van Podium Oude 
Slot. In deze jaren voltooide zij 
haar studie, behaalde prijzen, 
volgde masterclasses en trad op 
met nationale als internationale 
orkesten. Zij gaf vele recitals, 
onder andere in Amsterdam, New 
York, Boston, Parijs en Moskou. 
Naast haar podiumcarrière geeft 
Mariana Izman sinds enige jaren 
les aan de prestigieuze Yehudi 
Menuhin School in Engeland. Ze 
nodigt gemotiveerde kinderen en 
hun ouders in Haarlem en omge-
ving graag uit naar het concert op 
21 maart te komen en na afloop 
met haar kennis te maken en 
nadere informatie te ontvangen. 
Aanvang van het concert is 20.15 
uur, toegang is 21,50/19,50 euro. 
Reserveren kan via www.podium-
oudeslot.nl of 06-13133626. x

Mariana Izman weer 
naar Heemstede
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serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
Kerkstraat 36 Noordwijkerhout

www.centmeubelen.nl             
0252-525290

Meubels op maat in Teak, Eiken en Grenen
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haarlem/ijmuiden - Ooit was 'Ouwe-
hoeren' bedoeld als scheldnaam, 
maar voor de eeneiige tweeling Loui-
se en Martine Fokkens werd het een 
geuzennaam, een betiteling die ze al 
jaren vol trots met zich mee voeren. 
In het gelijknamige boek dat eind 
vorig jaar verscheen wordt hun hele 
werkzame leven in en rond de Amster-
damse Wallen uitvoerig door hen uit 
de doeken gedaan. Op vrijdagavond 9 
maart zijn de twee zusjes in Haarlem 
te zien waar ze in de Janskerk het eer-
ste Haarlemse Boekengala openen.

door Fred Dukker

Op dinsdag 12 mei 1942 kwamen 
beide zusters onder het sterren-
beeld 'stier' in Amsterdam-West ter 
wereld. De tweeling groeide op in 
een artistiek gezin, dat bestond uit 
vader, moeder en zeven kinderen. 
"Onze eerste grote passie waren 
de zee en de duinen", memoreren 
Louise en Martine. "Vanaf 1946 kwa-
men wij regelmatig in Zandvoort en 
Bloemendaal en geleidelijk is daar 
onze tekenhobby in geslopen. We 
hebben dit niet van een vreemde. 
Onze oom was een begenadigd 
schilder. Wij hebben nauwelijks les 
gehad, we zijn wat je noemt zelf-
doeners."
Op latere leeftijd ontwikkelden de 
twee vrouwen zich in de naïeve 
schilderkunst, het werk oogt heel 
verhalend en kleurrijk. "Wij ver-
staan er ook 'natuurlijk, ongekun-
steld en aangeboren' onder. De laat-
ste jaren werken we ook dikwijls 
abstract. Zo gaat er weer een hele 
nieuwe wereld voor je open."
Ondanks dat Martine en Louise ras-
echte Amsterdamse vrouwen zijn, 
hebben ze de afgelopen jaren de 
hoofdstad in de luwte laten liggen 

en zich teruggetrokken in het wat 
minder hectische IJmuiden. Daar 
laten ze zich meer van hun artis-
tieke kant zien. "Sinds het oudste 
beroep grotendeels achter ons ligt, 
komt die andere zijde meer aan 
bod", benadrukt Louise. "Alleen ik 
ga nog een paar dagen per week 
naar Amsterdam", zegt Martine. 
"Gelukkig hou ik nog voldoende 
tijd over om te schilderen."
In het verleden hadden de zusters 
in deze omgeving al enkele expo-
sities. Zowel in Haarlem, als bij 
Parnassia in Bloemendaal aan Zee. 
"Verder in het Spaarnwoude Resort 
en in het kerkje de Stompe Toren 
(Spaarnwoude, -red.). Daar gaan we 

in oktober weer exposeren, maar 
eerst zijn we nog in levende lijve te 
bewonderen in de Janskerk."

Filmdocumentaire
De titel van het boek 'Ouwehoeren' 
is ontstaan naar aanleiding van een 
filmdocumentaire over de twee-
ling. "We beheerden in de Koestraat 
in Amsterdam een eigen bordeel 
en eethuisje", vertellen Martine en 
Louise. "In de Oude Nieuwstraat 
hadden we zelfs een volkstuintje 
achter onze werkplaats. Dat trok 
de aandacht van een filmregisseur. 
De film noemden we 'Ouwehoeren'. 
Vrijwel ons hele arbeidzame leven 
werd zo over ons gesproken. Gelei-
delijk zagen we die naam als een 
geuzennaam en daar zijn we best 
trots op."
Via de film waarin ze zelf de hoofd-
rol spelen en enkele klanten, kwa-
men ze bij uitgeverij Bertram & De 
Leeuw terecht. Die zagen wel iets 
in hun wetenswaardigheden. "Maar 
we moesten wel nog heel wat bij-
schrijven. We hadden en hebben 
nog steeds genoeg stof. Dus zijn we 
ijverig aan het pennen geslagen, 
met computers hebben we niet zo 
veel ervaring."
In het boek en film geven de dames 
opening van zaken hoe zij hun werk 
beleefd hebben. "En dat is heel wat. 
We speelden geen rol, we waren 
gewoon onszelf. Alles kwam puur 
uit ons hart."
Spoedig komt er een vervolg op 
hun eerste boek. "Met net zo'n suc-
ces hopen we. Weet je wat zo leuk 
is? Vaak worden we gebeld door 
vrouwen van vroeger. 'Wat gewel-
dig!' roepen ze dan uit. 'We zien het 
allemaal nog zo voor ons'."
Het eerste Haarlemse Boekengala 
wordt georganiseerd door Stich-
ting Literair Haarlem en het Noord-
Hollands Archief. Medewerking in 
de Janskerk verlenen onder meer 
diverse Haarlemse schrijvers en 
dichters. Inmiddels is de avond vol-
ledig uitverkocht. x

Verhalend en kleurrijk: in leven,
in een boek en in documentaire

Ouwehoeren openen eerste Haarlemse Boekengala

Bij de zussen Louise en Martine Fok-
kens thuis in IJmuiden. "Sinds het 
oudste beroep grotendeels achter 
ons ligt, komt die andere zijde meer 
aan bod", licht de tweeling hun artis-
tieke kant toe. Vrijdag 9 maart openen 
ze het eerste Haarlemse Boekengala. 
Van rood licht naar rode loper (Foto: 
Margot Dukker).

haarlem - Gedurende de Boeken-
week zijn er ook weer tal van actici-
teiten bij H. de Vries Boeken. Frenk 
van der Linden interviewt Bram Bak-
ker, in 'Kwetterende Letteren' inter-
viewt Wim Vogel Stephan Enter over 
Grip, Joost Swarte signeert Bijna 
Compleet, er is een Eat & Read rond 
Jamie Oliver en Tom Lanoye signeert 
het Boekenweekgeschenk.

In 2003 debuteerde Bram Bakker 
als schrijver met Te gek om los 
te lopen, een boek met kritische 
verhalen over de psychiatrie. Het 
boek kreeg enorm veel media-
aandacht en leidde tot veel discus-
sie. Het was een groot verkoopsuc-
ces: in korte tijd werden er ruim 
10.000 exemplaren van verkocht. 
Sindsdien volgden nieuwe titels 
met grote regelmaat, soms met 
een andere auteur samen, zoals 
Bewegen voor beginners, Verade-
ming en Zucht. Naar aanleiding 
van zijn nieuwe boek Over sex 
gesproken interviewt Frenk van 
der Linden Bram Bakker in de bin-
nentuin van De Vries op donder-
dag 15 maart van 19.30 tot 20.30 
uur.. 

Kwetterende Letteren
Eveneens in de binnentuin van de 
boekhandel praat Wim Vogel met 
Stephan Enter over zijn onlangs 
verschenen roman Grip. Twintig 
jaar na hun studententijd en eer-
ste kennismaking in alpinisten-
kringen zien enkele veertigers 
elkaar terug. 
Een bijna-ongeluk indertijd 
stuurde hun levens. Wat is er 
destijds voorgevallen? Grip 

gaat over vriendschap, de 
(on)betrouwbaarheid van het 
geheugen, tijd en herinnering en 
hoe zij elkaar beïnvloeden.Op de 
eerste zaterdagochtend van de 
Boekenweek, zaterdag 17 maart, 
is men om 11.00 uur welkom 
het gesprek van Wim Vogel met 
Stephan Enter bij te wonen. De 
toegang is vrij.

Joost Swarte
Tijdens de Boekenweek is de 
Haarlemmer Joost Swarte uiter-
aard ook weer te gast bij De Vries. 
In de binnentuin signeert hij op 
zaterdag 17 maart tussen 15.00 
en 17.00 uur eigen wijze (dus 
met tekening) zijn nieuwste boek 
Bijna Compleet. Swarte's oeuvre 
bestaat uit tekeningen, postze-
gels, posters, ansichtkaarten, 
lp- en cd-hoesjes, omslagen voor 
tijdschriften, strips, meubilair, 
glas-in-loodramen, muurschilde-
ringen en andere objecten. Bijna 
Compleet is een groot overzicht 

van het werk van deze Haarlemse 
kunstenaar.

Eat & Read
Kom eten uit de nieuwe Jamie 
Oliver Te gast bij Jamie en krijg 
het kookboek ter waarde van € 
29,95 mee naar huis. Zondag 18 
maart verzorgt H. de Vries Boe-
ken in de binnentuin van 13.00 
tot 15.00 uur een complete lunch 
inclusief drie drankjes uit het 
boek Te gast bij Jamie. Het menu 
wordt geheel bereid door Staal 
catering. Een unieke gelegen-
heid om kennis te maken met 
de gerechten van Jamie Oliver 
met de bekende 'Jamie-twist'. Een 
kaartje voor de lunch, inclusief 
het kookboek Te gast bij Jamie, 
kost € 39,95. Reserveren kan via 
www.devriesboeken.nl of kom 
langs in de winkel.

Tom Lanoye
Dé auteur die natuurlijk niet mag 
en kan ontbreken als gast tijdens 
de Boekenweek is de auteur van het 
Boekenweekgeschenk 2012, Tom 
Lanoye. Op donderdag 22 maart is 
hij dan ook te gast bij De Vries en 
zal hij tussen 12.30 en 13.30 uur 
Boekenweekgeschenk signeren. 
Kans maken op een gesigneerd 
pakket boeken van Tom Lanoye? 
Doe mee met de prijsvraag en 
wordt één van de kanshebbers: Uit 
hoeveel woorden bestaat het Boe-
kenweekgeschenk 2012? Diegene 
die er het dichtst bij zit ontvangt 
het gesigneerde boekenpakket. 
Mail het antwoord naar boeken-
week@devriesboeken.nl. De actie 
loopt tot en met 24 maart. Op 25 
maart wordt de winnaar bekend 
gemaakt. x

Signeersessies, interviews
lunchen en een prijsvraag!

Boekenweek bij H. de Vries Boeken

Tom Lanoye ontbreekt uiteraard niet. 
Naast Boekhandel Bloemendaal sig-
neert hij op donderdag 22 maart tus-
sen 12.30 en 13.30 uur ook bij H. de 
Vries Boeken  (Foto: Tessa Posthuma 
de Boer).

"Weet je wat zo leuk is? Vaak worden 
we gebeld door vrouwen van vroeger. 
'Wat geweldig!' roepen ze dan uit" 
(Foto: Margot Dukker).

Kom eten uit de nieuwe Jamie Oliver Te 
gast bij Jamie en krijg het kookboek ter 
waarde van € 29,95 mee naar huis op 
zondag 18 maart (Publiciteitsfoto).

bloemendaal - In het kader van de 
komende Boekenweek, met als thema 
Vriendschap en andere ongemakken, 
organiseert de Bibliotheek Duinrand 
vestiging Bloemendaal op woensdag 
14 maart een lezing annex workshop 
over vriendschap. Invalshoek hierbij 
is dat in (vriendschappelijke) relaties 
communicatie niet altijd soepel ver-
loopt. Daarbij vraagt communicatie 
met het andere geslacht zo zijn eigen 
aanpak, zeker als je daarbij ook nog 
eens je zin wilt krijgen.

Wie op een leuke manier wil kijken 
naar valkuilen in M/V communica-
tie en wat tips en tricks in de Venus 
en Mars manier van onderhandelen 
krijgen, waarbij je ook de relatie 
intact houdt, is op zijn plek tijdens 
deze avond. De lezing wordt gege-
ven door Madjori Veldema, trainer 
en coach in Overveen.
Madjori Veldema heeft bijna 30 jaar 
bij ABN AMRO gewerkt in functies 
als HR en organisatieadviseur en als 
trainer/ontwikkelaar, workshopbe-
geleider en procesbegeleider (facili-
tator) in binnen- en buitenland. Na 
afronding van haar driejarige oplei-
ding Voice Dialogue is zij in 2002 
gestart als coach, eerst naast haar 
reguliere werk en vanaf 2010 in 
haar eigen praktijk voor coaching 
en training 'Veldwerken'. In haar 
werk heeft zij zich altijd verbaasd 
en daarom dus ook verdiept in man-

vrouw overeenkomsten en verschil-
len op de werkvloer. Dit thema heeft 
zij uitgewerkt in diverse workshops 
en trainingen. Verder geeft zij lezin-
gen over dit onderwerp.
De lezing met workshop op woens-
dag 14 maart van is 19.30 tot 21.30 
uur in Bibliotheek Bloemendaal 
aan de Korte Kleverlaan 9, tel. 023-
5263352. Kaarten à € 2,50 zijn ver-
krijgbaar in de vestiging Bloemen-
daal. De entree is gratis voor leden 
van Bibliotheek Duinrand met een 
comfortabonnement. x

'Venus, Mars en andere
ongemakken' bekijken

Lezing annex workshop

Madjori Veldema (Publiciteitsfoto).
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zandvoort - Afgelopen zondag werd 
weer de Ultimarathon gehouden. 
Deze unieke marathon startte in Sche-
veningen en voerde 42 kilometer lang 
over de stranden van Zuid- en Noord-
Holland. De weergoden waren het 
evenement goed gezind: een uitbun-
dig zonnetje met matige wind en een 
temperatuur aan de kust van rond de 
twaalf graden. De deelnemers waren 
individuen, alle leeftijden, estafet-
teteams voor bedrijven en kinderen, 
lopend op schoenen of blote voeten.

door Onno van Middelkoop

De eerste vrouw over de finish in 
Zandvoort, Wiesje Elfferich, liep 
ook op blote voeten en deed er 3 
uur, 23 minuten en 4 seconden over. 
Het eerste kinderestafetteteam, 
voor kinderen onder de twaalf jaar, 
was team Haarlem en kwam al na 
3 uur en 3 minuten over de streep. 
Onder de deelnemers ook de Bloe-
mendaalse psychiater Bram Bakker, 
die rond de 3 uur en 20 minuten aan 

het lopen was.
Organisatoren Jan Willem Rösingh 
en Alexander van der Voort Maar-
schalk zijn zelf enthousiaste lange-
afstandlopers. Het idee achter deze 
marathon is om een extra dimensie 
aan het marathonlopen te geven: 
lopen voor een specifiek en duide-
lijk herkenbaar goed doel langs een 
verlaten en guur traject waarbij je 
geheel op jezelf bent aangewezen. 
Het idee van een 'charity-marathon' 
is de gedachte dat je niet alleen voor 
jezelf zoveel uren en kilometers 
aan het trainen bent, maar ook voor 
jonge kinderen die zonder onze 
hulp geen makkelijke tijd hebben 
in hun jeugd. Alle kosten van de 
marathon worden opgebracht door 
sponsors. Alle opbrengsten van de 
inschrijfgelden komen ten goede 
aan SOS-Kinderdorpen, ieder jaar 
aan een ander project van deze 
organisatie.

Margot Ende-van den Broek, alge-
meen directeur SOS-Kinderdorpen: 
"Ik ben blij dat de organisatoren van 
de Scheveningen-Zandvoort SOS 
Kinderdorpen Strandmarathon het 
belang van ons werk inzien. En dat 
zij, samen met de hoofdsponsor 
PWN, een bijdrage leveren aan de 
realisatie van het nieuwe kinder-
dorp bij Yamoussoukro in Ivoor-
kust, door de financiering van de 
watervoorziening."

Uniek
Deze marathon is uniek in zijn 
soort, 42 kilometer geheel over 
zand, geen of weinig toeschouwers, 
geen hinder van medelopers, geen 
bochten maar 42 kilometer recht-

oplage 30.735 exemplaren

Kennemerland Zuid

Nieuwsblad voor Aerdenhout, Bentveld, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort

 15 - 3 - 2012 24 pagina's

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Specialisten bij uitvaartverzorging en rouwverwerking

Zie elders in
deze krant

ZIE
ELDERS IN
DIT BLAD

Afzien in het rulle zand
'Charity Marathon': 42 Kilometer lopen voor het goede doel

Wiesje Elfferich liep de marathon op blote voeten en was tevens de snelste vrouw 
(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Het was een gezellige sfeer aan de finish waar alle deelnemers een medaille 
kregen uitgereikt (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

Vervolg zie elders

bennebroek - De Willinkschool is 
trots op de 27 kanjers uit groep 8. 
In acht jaar Willinkschool hebben 
ze zich ontwikkeld tot kinderen 
die er helemaal klaar voor zijn om 
naar het voortgezet onderwijs te 
gaan. Dit is beloond met prachtige 
resultaten op de Cito eindtoets. 
De gemiddelde score van groep 8 
is 542,5. Het landelijk gemiddelde 
ligt op 536. Hiermee heeft de Wil-
linkschool de hoogste cito-score 
van Haarlem en omgeving. Zes kin-
deren hadden de maximale score 
van 550. Speciale aandacht gaat uit 
naar Lucas van Elderen. Hij heeft 
de maximale score van 550 behaald 
met maar zeven fouten. x

Cito: Willinkschool
bovengemiddeld

bloemendaal - Op maandag 19 maart 
zal de minister van Veiligheid en 
Justitie, Ivo Opstelten, op uitno-
diging van de VVD Regio Ken-
nemerland, in het gemeentehuis 
van Bloemendaal vertellen over 
de politieke situatie en zijn beleid 
op het gebied van justitie en vei-
ligheid toelichten. Veel onderwer-
pen in de portefeuille van deze 
minister staan regelmatig in het 
nieuws, denk bijvoorbeeld aan de 
nationale politie. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur, Opstelten zal 
vanaf 20.00 uur spreken en vra-
gen uit de zaal beantwoorden. Het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
ligt aan de Bloemendaalseweg 158 
in Overveen. x

Minister Opstelten
naar Bloemendaal

bloemendaal - De Hartenlustschool 
uit Bloemendaal is afgelopen vrij-
dag op de derde plaats geëindigd 
in de landelijke finale van het 
VMBO Debattoernooi. In totaal 36 
teams uit heel Nederland streden 
in Alphen aan den Rijn voor de 
titel 'beste debater van 2012'. Het 
toernooi werd georganiseerd door 
het Nederlands Debat Instituut en 
Stichting Lezen. De Haagse Fran-
cois Vatelschool kwam als win-
naar uit de bus. x

Derde plaats voor
Hartenlustschool

'Charme offensief''Charme offensief' MonumentenschildjesMonumentenschildjes
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uit waarbij men bij helder weer de 
finish bij de start al kan zien. Ulti-
marathon ziet zichzelf in het rijtje 
passen van de Greenland Marathon, 
The Pelgrim Stad marathon (New 
York City Marathon), de Jungfrau 
Marathon (rond de 2000 meter 

omhoog), de Marathon du Médoc 
en de ondergrondse marathon bij 
Valkenburg (rennen met helm en 
lamp). Allemaal marathons die 
uniek zijn in hun soort wat betreft 
de prestaties en omstandigheden. 
Onderweg geen verzorging, wel 
begeleiding door enkele four wheel 
drives en observatie door de red-
dingsbrigade. 
Deelname was geheel voor eigen 
risico. Wel waren er om de zes 
kilometer verversingspunten te 
vinden.
De winnaar bij de mannen was 
Leslie Pangemanan - overigens ini-
tiatiefnemer van Letterenloop hier 
in de regio - in een tijd van 2 uur, 
55 minuten en 20 seconden. Dat is 
ruim vier minuten minder snel dan 
de winnaar uit 2011, Ramon van 
der Wilde, die dit jaar wel meedeed 
maar niet voor de hoofdprijs. De 
totale opbrengst voor SOS Kinder-
dorpen bedraagt rond de € 25.000,-. 
De organisatie kan derhalve terug-
kijken op een mooi en geslaagd eve-
nement. x

De hardlopende Bloemendaalse psy-
chiater Bram Bakker was ook van de 
partij (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Vervolg van voorpagina

vogelenzang - De politie kreeg dins-
dagavond 6 maart omstreeks 22.15 
uur een melding van een aanrijding 
op de Vogelenzangseweg tussen een 
motorrijder en een hert. De motor-
rijder gleed na de botsing een stuk 
door en liep schaafwonden op. De 
35-jarige Zandvoorter is voor contro-
le naar een ziekenhuis gebracht. De 
motor had schade en moest worden 
versleept. Het hert heeft de botsing 
niet overleefd. Omwonenden zijn niet 
optimistisch dat er binnenkort iets 
aan de zwerfherten wordt gedaan, 
ondanks aangekondigde beheer 
maatregelen.

door Ruud Vader

Voor omwonenden in de buurt 
van de Vogelenzangseweg zijn aan-
rijdingen en bijna aanrijdingen 
schering en inslag geworden. Som-
migen mijden daarom deze weg en 
rijden om via de Leidsevaart. Eén 
van hen: "De aantallen van deze die-
ren nemen hand over hand toe. Op 
het landgoed Huis te Vogelenzang 
lopen er permanent zo'n 150 rond 
en in de weilanden bij de Bekslaan 

komen toeristen vaak mooie plaat-
jes schieten van grote roedels. Van 
aanrijdingen kijken we niet meer 
op. Maar kennelijk moeten er eerst 
dodelijke slachtoffers vallen, voor-
dat er echt iets aan wordt gedaan."
Zijn bezorgdheid wordt onder-
steund door de statistieken. Daarin 
tref je voor de gemeente in 2008 
nog drie aanrijdingen en in totaal 
tien dieren die door aanrijdingen 
en andere oorzaken het loodje lie-
ten. In 2011 waren er 63 aanrijdin-
gen, 24 bijna aanrijdingen en 96 
dode dieren.
Gelukkig wordt later dit jaar het 
damhertwerende hek tussen Pan-
neland en Bentveld doorgetrokken. 

Verder gaat de provincie binnenkort 
ontheffing geven voor beheerjacht 
op uit de AWD tredende dieren 
in een nulzone van 100 meter. De 
omwonende: "Ik heb daar voorlo-
pig niet veel verwachtingen van. 
Voordat de hekken er staan zijn we 
minstens een jaar verder en dan 
moet hun effect eerst nog worden 
geëvalueerd. Ben je weer een jaar 
verder. En hoe je met beheerjacht 
de stand in het nulgebied binnen 
een redelijke termijn terug brengt 
van honderden tot nul is mij een 
raadsel. Bedenk dat ze zich ook 
nog eens met 30% per jaar verme-
nigvuldigen. Nee, ik ben niet opti-
mistisch." x

'Wachten tot er doden vallen'
Nu motorrijder gewond na botsing met hert

Een politieagent versleept de motor van de 35-jarige Zandvoorte die vorige week 
in aanrijding kwam met een hert (Foto: Michel van Bergen).

aerdenhout - Een grote brand heeft 
zaterdagnacht een villa aan de Boe-
kenroodeweg in Aerdenhout ver-
woest. Om even voor middernacht 
werd de brandweer gealarmeerd. Al 
snel schaalde de brandweer op naar 
een zeer grote brand waarop diverse 
eenheden uit de regio ter plaatse 
kwamen.

door Rowin van Diest

De brand is vermoedelijk ontstaan 
in de schoorsteen. Een buurman 
liet weten dat de bewoners net 
een maand weg waren geweest en 

vandaag voor het eerst terug waren 
in de woning. De bewoner had de 
openhaard aangestoken en vond 
het al wat vreemd ruiken, waarop 
hij de ramen had open gezet om 
de woning te luchten. Na enige 
tijd nam de man toch maar buiten 
een kijkje, en zag dat het dak in de 
brand stond.
De brandweer had in eerste instan-
tie moeite met het blussen van de 
brand gezien er weinig bluswater 
beschikbaar was. Met een groot 
watertransport is uiteindelijk een 
verbinding gelegd om over vol-
doende bluswater te beschikken.
Door de snelle uitbreiding in het 
rieten dak kon de brandweer niet 
meer voorkomen dat het hele rie-
ten dak in vlammen op ging. Wel 
wisten de brandweerlieden nog 
diverse grote kunstwerken en 
belangrijke papieren in veiligheid 
te brengen.
De brandweer is nog de gehele 
nacht bezig geweest met het blus-
sen van de brand. Bij de brand is 
niemand gewond geraakt. x

Brand legt villa in de as
Diverse kunstwerken gered

(Foto: Rowin van Diest).

Zondagochtend was bij daglicht de 
schade aan de villa pas echt goed te 
zien (Foto: Rowin van Diest). x

heemstede - Vrijdagmiddag 9 maart 
was de PvdA in de Heemsteedse wijk 
de Glip. Daar vroegen fractie, bestuur 
en partijleden aan bewoners hoe 
de buurt zich ontwikkelt. Wat is er 
goed en wat kan er beter. Tientallen 
mensen gaven graag uitgebreid hun 
mening.

De Glip is een na-oorlogse wijk waar 
veel bewoners al jaren heel tevre-
den wonen. Toch krijgen velen de 
laatste jaren het gevoel, dat zij ver-
geten worden. Ook de ouderenbond 
peilt dit. De samenstelling van de 
wijk verandert. "Jongeren komen 's 
nachts laat met lawaai thuis", merkt 
een oudere bewoner op. "Maar ik 
ben ook jong geweest, dus pik ik 
het maar."
Nieuwe bewoners sluiten zich soms 
af: "Kijk eens naar al die schuttin-
gen; vroeger keek je zo op het bos, 
nu zie je alleen maar muren", rea-
geert een bewoner. Elan-Wonen 

huisvest regelmatig mensen met 
sociale problemen in woningen, 
waarvan de buren dan last onder-
vinden. Veel mensen hebben toch 
al het gevoel, dat de woningbouw-
vereniging niet meer in de wijk 
geïnteresseerd is. Alle huizen zijn 
in de verkoop. Hierdoor treedt ook 
meer leegstand op. En ondertussen 
is het onderhoud slecht.
De gemeente zou verder het onder-
houd van stoepen en straatverlich-
ting verwaarlozen. Veel mensen 
hebben geen tijd meer over voor 
hun voortuinen. Zo wordt het er 
allemaal niet fraaier op. "En let ook 
eens op de voorzieningen qua open-
baar vervoer en geldzaken", was een 
van de ideeën die bewoners hebben 
om hun buurt weer aantrekkelijk te 
maken. 'Prettige speelruimte' was 
een andere suggestie.
De PvdA zal in de gemeenteraad 
aandacht vragen voor de klachten 
en wensen vanuit de Glip. x

'PvdA vergeet de Glip niet'

hoofddorp/regio - Het Spaarne Zie-
kenhuis heeft vorige week een 
website gelanceerd voor jonge 
patiënten. Op www.spaarnekids.
nl kunnen kinderen van 0 tot en 
met 18 jaar terecht voor allerlei 
informatie over het Hoofddorpse 
ziekenhuis. Er zijn foto's, video's 
en verhalen van andere kinderen 
te vinden, maar ook allerlei tips, 
weetjes en links verschijnen op de 
website. Met deze informatie kun-
nen kinderen zich voorbereiden 
op een ziekenhuis. Jaarlijks bezoe-
ken zo'n 19.000 kinderen met hun 
ouders het Spaarne Ziekenhuis. x

Kinderwebsite
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bloemendaal - Het presidium verga-
derde op 13 maart over het integri-
teitsonderzoek naar Boeijink. Hoewel 
daadwerkelijke belangenverstrenge-
ling niet is vast te stellen, heeft de 
fractievoorzitter wel de schijn daar-
van gewekt en onvoldoende gedaan 
om die schijn te voorkomen en weg 
te nemen. In zijn aanbevelingen 
adviseert de commissie aandacht te 
besteden aan het onderwerp integri-
teit en om een nieuwe gedragscode 
op te stellen.

door Ruud Vader

De bespreking op 13 maart gaat 
over de vraag hoe het rapport van 
de commissie aan de raad zal wor-
den voorgelegd, maar eigenlijk 
hoeft dat niet meer. Het rapport 
staat eerder die dag namelijk al 
op de agenda van de commissie 
bestuur en middelen van volgende 
week. Dan wordt het misschien 
duidelijk welke maatregelen er 
nog volgen.
Enkele conclusies liegen er onder-
tussen niet om. Daadwerkelijke 
belangenverstrengeling, zegt de 
commissie, is niet vast te stellen. 
Maar daarmee houdt het goede 
nieuws een beetje op. Boeijink 

heeft wel de schijn van belangen-
verstrengeling gewekt, onvoldoen-
de gedaan om die schijn te voor-
komen en, nadat hij was ontstaan, 
onvoldoende gedaan om hem weg 
te nemen. Ook heeft Boeijink bij 
verschillende gelegenheden ver-
zuimd duidelijk te maken met 

welke pet op hij handelde. Ster-
ker, in diverse interviews heeft 
hij overeind gehouden dat zijn 
handelen moest kunnen. Het tra-
gische van de zaak is dat hij daar 
wel een punt heeft. Raadsleden 
worden geacht betrokken te zijn in 
de samenleving, dat is soms zelfs 

een reden om te worden gekozen. 
Het probleem zit hem niet in de 
twee petten zelf (ondernemer in 
biogas installaties en bestuurder), 
maar wel in de manier waarop hij 
die zo door elkaar heen heeft laten 
lopen dat de schijn van belangen-
verstrengeling is ontstaan.

Achteraf verstandiger
De commissie adviseert om aan-
dacht te besteden aan integriteit en 
om een gedragscode voor raadslie-
den op te stellen. Wat vindt Peter 
Boeijink van het rapport? Die laat 
de woordvoering op dit moment 
liever over aan zijn vice-fractievoor-
zitter Wim Brussaard. Deze meldt 
namens de fractie en de afdeling 
dat men geen andere uitkomst had 
verwacht dan dat: "Daadwerkelijke 
belangenverstrengeling niet is 
vast te stellen." Brussaard: "Onze 
fractievoorzitter heeft te kennen 
gegeven dat achteraf gezien het 
verstandiger was geweest zestien 
maanden geleden geen gesprek 
over beide onderwerpen te voeren 
met de familie Slewe." Een hoopvol 
eerste sprankje van spijt zou je zeg-
gen. Maar wat vindt de VVD van de 
gewekte schijn en het onvoldoende 
voorkomen en wegnemen ervan? 

Brussaard: "Daar geven we op dit 
moment geen commentaar op."
Een antwoord dat misschien wel 
te begrijpen is, maar tegelijkertijd 
ook lijkt te wijzen op spanningen 
binnen de fractie. Die zou name-
lijk ook gewoon kunnen zeggen 
dat deze dingen worden betreurd. 
Je mag verwachten dat burgers dat 
transparanter vinden dan er niets 
over te zeggen. Lees de krant van 
22 maart voor het vervolg van deze 
zaak. x

Fractievoorzitter begint spijt te krijgen
Daadwerkelijke belangenverstrengeling Peter Boeijink (VVD) niet vast te stellen, wel de schijn ervan

De burgemeester en de fractievoorzitters bespreken hoe het integriteitsrapport 
over Peter Boeijink naar de raad wordt geleid. Van links naar rechts Ruud Neder-
veen (burgemeester), Wim Brussaard (vice-voorzitter VVD fractie, waarnemend 
voor Peter Boeijink), Anne-marie Soeteman-Wolf (CDA), Alice Jeltes (D66), Leo-
nard Heukels (Liberaal Bloemendaal), Richard Kruiswijk (GroenLinks), Thera 
Wolf (PvdA) en griffier Karin van der Pas (Foto: Ruud Vader).

bennebroek - De kerkzaal in 't Trefpunt 
is op 8 maart afgeladen als het Bloe-
mendaalse college van Burgemeester 
en Wethouders komen overleggen met 
inwoners van de groene kern. Hoofd-
onderwerpen zijn de Weg Bezuiden 
Bennebroek (WBB), de Oude Kern, het 
oorlogsmonument en enkele positie-
ve mededelingen. Naast vragenstel-
lers die ook argumenten presenteren 
laat de zaal met applaus of geloei 
weten wat men van bepaalde onder-
werpen vindt. Om misverstanden te 
voorkomen: het applaus betrof in de 
meeste gevallen sprekers die tegen 
gemeentevoornemens zijn.

door Ruud Vader

Na een korte inleiding door bur-
gemeester Ruud Nederveen ("dit is 
geen inspraakavond, wij zijn geko-
men om u te informeren en naar u 
te luisteren") gaat wethouder Anne-
mieke Schep uitvoerig in op de Weg 
Bezuiden Bennebroek. Die wordt 

ook wel aangeduid als NOG (Noor-
delijke Ontsluiting Greenport) en 
verbindt de N206 bij de Zilk met 
de A4 bij Hoofddorp. Schep meldt 
dat de minister voorlopig geen geld 
heeft voor deze weg (applaus) en dat 
ze haar best doet om de belangen 
van Bennebroek en Vogelenzang 
in de regionale besluitvorming zo 
goed mogelijk te vertegenwoordi-
gen (geloei).
Voor de meeste bezoekers hoeft dat 
niet. Ze hebben het gevoel al decen-
nia over deze weg te praten en zien 
liever een Greenport oplossing via 
een aansluiting van de Driemeren-
weg naar de N207. Men twijfelt 
aan woningbouw in deze tijd in 
Haarlemmermeer en als die er al 
zou zijn betwijfelt men of (nieuwe) 
bewoners de NOG zullen gebruiken 

om massaal de kust te bezoeken. 
Ook ziet men niet hoe een nieuwe 
Oost-West verbinding de bestaande 
problemen op de Noord-Zuid route 
kan oplossen. Argumenten tegen 
de weg zijn te vinden op www.niet-
doorhetbos.nl.

Oude Kern
Wethouder Ton Bruggeman scoort 
met de mededeling dat de vergun-
ning voor nieuwbouw van de Fran-
ciscusschool onderweg is en dat in 
de oude school uiteindelijk toch een 
Multi Functionele Accommodatie 
komt (MFA), zoals de bibliotheek, 
dorsphuisfuncties en meer. Ook 
meldt hij dat er plannen zijn om 
het oorlogsmonument enkele tien-
tallen meters te verplaatsen naar 
een betere plek. Wat de aanwezigen 

College bezoekt Bennebroek om
te informeren en om te luisteren

Grote opkomst, veel applaus en geloei

Wethouder Tames Kokke licht Bennebroekse projecten uit zijn portefeuille toe. 
Aan de grote tafel volgen de burgemeester en de andere wethouders zijn betoog. 
Aan het aparte tafeltje Ster-notulist Wim Burggraaf - kwaliteitscontroller, tevens 
belast met speciale opdrachten (Foto: Ruud Vader).

daarvan vinden, wil hij weten. Een 
oudere spreker is tegen verplaatsing, 
om de traditie van samenkomen op 
4 mei niet te verstoren (applaus). 
Andere sprekers voeren positieve 
argumenten aan voor verplaatsing. 
Die gaan over veiligheid tijdens 
herdenkingen, onderhoud door 
schooljeugd, zichtbaarheid van het 
monument en afstand tot eventuele 
nieuwe bestemmingen van (de plek 
van) het voormalige gemeentehuis 
(ook applaus, maar van anderen). Er 
is verwarring over de nieuwe plek, 
dat was lastig uit te leggen. Lezers 
kunnen die plek bekijken op de 
website 1940-1945.bennebroek.nl, 
klikken op verplaatsen monument. 
Wethouder Kokke maakt korte met-
ten met geruchten dat de Linnaeus-
hof zou worden verkocht. Dat is niet 
het geval (instemmend geroeze-
moes). Voor de Geestgronden wordt 

gewerkt aan een bestemming van 
een derde voor huidige cliënten, 
een derde maatschappelijke func-
ties (bijvoorbeeld een supermarkt) 
en een derde woningbouw. Ten aan-
zien van het Klooster wordt met een 
projectontwikkelaar overlegd over 
de mogelijkheid er huurwonin-
gen te maken. Voor de Oude kern 
moet er per 1 juli 2013 een nieuw 
bestemmingsplan zijn. Na veel aan-
drang uit de zaal belooft Kokke dat 
oude afspraken zoveel als mogelijk 
zullen worden meegenomen. Er 
komen nog gelegenheden waarbij 
men kan inspreken of zienswijzen 
kan indienen. In zijn afsluiting zegt 
Nederveen dat hij het een vrucht-
bare avond vond, die het waard is 
om als traditie herhaald te worden 
(weer instemmend geroezemoes). 
Dat laatste vinden enkele bezoekers 
na afloop ook. x

heemstede - De hulpdiensten zijn 
zaterdag aan het begin van de mid-
dag druk bezig geweest met het zoe-
ken naar een kind dat mogelijk te 
water was geraakt aan de Ritzema 
Boskade. 
Een voorbijganger had rond 12.30 
uur een kinderfietsje in het water 
zien liggen en vermoedde dat er 
iemand te water was geraakt. De 
brandweer, ambulance en politie 
kwamen ter plaatse om op onder-
zoek uit te gaan. Duikers van de 

brandweer hebben een groot deel 
van het water afgezocht om te kij-
ken of er in het ergste geval iemand 
was verdronken. Gelukkig werd er 
na de uitgebreide zoektocht nie-
mand in het water aangetroffen. 
De politie heeft het fietsje meege-
nomen en is een onderzoek gestart 
om te achterhalen van wie deze 
afkomstig is en hoe het daar terecht 
is gekomen. x

Paniek om kinderfietsje

(Foto: Rowin van Diest).
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- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

Het voelt als mijn missie om een mooie, 
warme en persoonlijke uitvaart voor alle 
mensen te verzorgen; met een ruime maar 
ook voor mensen met een kleine beurs. Al 
is het budget klein, ook dan kan het een 
mooie uitvaart worden, het te besteden 
bedrag is mijn uitgangspunt. Ik werk niet 
met en starttarief maar met een uurtarief; 
de ene keer werk ik 7 uur of 10 uur en soms 
18 uur, dit hangt af van de mogelijkheden 
en de wensen. 

Verder werk ik met inkoopprijzen; de 
goedkoopste kist kost bijvoorbeeld € 200,00. 
De familie kan veel zelf doen als zij dit willen, ik 
help hen waar nodig; dat gaat heel natuurlijk, 
open en eerlijk. Soms wil een familie bijna 
alles zelf doen, zij betalen mij dan ook alleen 
de gewerkte uren en niets meer. Uiteraard 
ben ik er helemaal voor de familie daar waar 
nodig en gewenst. Regelmatig bespreek ik  
de wensen en mogelijkheden met de mensen 
voordat zij gaan sterven, dit kan een gevoel 
van rust geven voor de stervende. 

Een reactie van een familie waarvan ik de 
uitvaart verzorgd heb, geschreven door de 
dochter van Jaap de Boo: “Komt die aardige 
mevrouw ons vandaag ook weer helpen?” 

aldus mijn kleine nichtjes bijna in koor. Vijf 
dagen na het overlijden van hun opa en mijn 
vader. Het was onze wens om papa Jaap tot het 
allerlaatste moment bij ons te houden. Meer 
dan twee jaar hebben wij als gezin geknokt 
tegen die vreselijke ziekte waar je uiteindelijk 
bijna nooit van kunt winnen. Letterlijk als gezin 
bij elkaar blijven tot het allerlaatste moment. 
Ineke heeft ons op haar uitzonderlijke, warme, 
en persoonlijke manier bij geholpen, zodat we 
daadwerkelijk al onze en papa’s laatste wensen 
konden uitvoeren. De regie over het afscheid 
was volledig in onze eigen handen, net zoals 
papa tot de laatste seconde de regie over zijn 
eigen leven heeft gehad. Ineke zorgde voor de 
rest.
“Ja die aardige mevrouw komt vandaag ook 
weer. We gaan samen met haar gedag zeggen 
tegen opa. Opa Jaap had het niet anders 
gewild.”

Een betaalbaar afscheid met zorg, warmte, 
betrokkenheid, aandacht en creativiteit is 
voor iedereen bestemd , dat is waar ik voor 
sta.

www.inekesmit.nl / 06 54661799
U kunt geheel vrijblijvend een kostenopgave 
vragen.

Ineke Smit  Uitvaartverzorging :
“Ik verzorg een betaalbare uitvaart voor iedereen”Peter Mulder

Grafbeplanting,
grafverlichtingen,

grafaanleg 
& onderhoud 

en stijlvolle 
rouwbloemwerken

Telefoon: 023 - 538 37 95
Mobiel: 06 - 215 028 48
www.grafbeplanting.nl
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(ingezonden mededeling)

Samen bereik 
je meer dan 
alleen
Wiegert Mulder is directievoorzitter van 
Rabobank Haarlem en Omstreken. Eén van 
de 140 autonome, lokale Rabobanken. 
Een bank met een unieke organisatiestruc-
tuur, een coöperatie. Een structuur die het in 
deze woelige economische tijden uitstekend 
doet. Reden ook voor de Verenigde Naties 
om 2012 uit te roepen tot ‘Het Jaar van de 
Coöperatie’. Daarmee onderstrepen zij hoe 
belangrijk deze organisatievorm is voor de 
wereldeconomie. 

Bij ons passen steekwoorden als betrouw-
baar, duurzaam, transparant en lokaal 
betrokken. Die waarden blijken al meer dan 
100 jaar waardevast en waardevol. Want 
waar vind je een bank waar winst geen doel 
maar een middel is en waar eerst draagvlak 
wordt gezocht en dan besloten? Veel van 
onze klanten hebben er voor gekozen om lid 
te worden en daarmee ook de mogelijkheid 
te hebben om invloed uit te oefenen op ons 
beleid. Om een voorbeeld te noemen; onze 
leden hebben een belangrijke stem in het 
lokale vestigingenbeleid. De uiteindelijke 
“macht” ligt daarmee dus bij onze meest 
betrokken stakeholders.

Mensen vragen zich vaak af; “wat merk of 
zie ik daarvan?”. Wij investeren een sub-
stantieel deel van onze winst in het lokale 
leefklimaat middels het Rabobank Stimule-
ringsFonds. Door onze onlangs verstrekte 
bijdrage kan bijvoorbeeld de Reddingsbri-
gade Bloemendaal tien nieuwe zwemves-
ten aanschaffen en kan kinderboerderij 
Nijmanshofje in de Amsterdamse buurt voor 
de speeltuin een mooi speeltoestel kopen. 
Ook zijn we sponsor van diverse partijen. 
We kijken bij sponsoraanvragen vooral naar 
mogelijkheden om samen met de partner 
elkaars expertise en netwerk te gebruiken. 
Het moet voor beide partijen toegevoegde 
waarde hebben. Omdat de opbrengst 
van sponsoring vooral ontstaat door een 
wederkerige relatie, zorgen wij ervoor dat 
we betrokken zijn bij de activiteiten van 
onze sponsorpartner. We zijn onder meer 
sponsor van AMHC Rood-Wit in Aerdenhout, 
koninklijke HFC en ook sponsoren we 
met veel genoegen het G-team van BVC 
Bloemendaal. Daarnaast dragen we cultuur 
een warm hart toe; we zijn met trots partner 
van onder andere Openluchttheater Caprera 
in Bloemendaal en Philharmonie en Stads-
schouwburg in Haarlem. 
We vinden het belangrijk om verbinding 
te maken tussen diverse partijen in ons 
werkgebied, de spin in het web te zijn. 
We zijn actief in diverse netwerken in de 
omgeving, verzorgen bijeenkomsten voor 
diverse doelgroepen en participeren actief 
bij belangrijke events. Daarnaast zijn we lid 
van de diverse winkeliersverenigingen in 
ons werkgebied. Dat vinden we ook bij  onze 
rol horen: verbindingen maken waar we 
onze klanten verder mee helpen.

Benieuwd hoe we u verder kunnen helpen? 
Meer informatie over de fondsen van 
Rabobank Haarlem en Omstreken, zoals 
selectiecriteria en beleid, vindt u op 
www.rabobank.nl/haarlem. 

Wiegert Mulder
Directievoorzitter Rabobank Haarlem en 

Omstreken

bloemendaal - Het gemeentebestuur 
vindt cultureel erfgoed belangrijk. 
Daarom werd er een fraai fotoboek 
gemaakt van rijks- en gemeente 
monumenten in Bloemendaal. Daar-
van kregen de monument-eigena-
ren op 2 september vorig jaar een 
exemplaar, als dank voor hun mede-
werking. De dankbaarheid van de 
gemeente gaat op 7 maart 2012 nog 
een stapje verder. Elk monument kan 
een schildje krijgen, zeg maar een 
lintje, maar dan voor gebouwen. Wet-
houder Tames Kokke schroeft eigen-
handig het bordje op Rijksmonument 
Huis te Vogelenzang.

door Ruud Vader

Een klein gezelschap verzamelt 
zich om 14.00 uur bij de entree van 
het landgoed. Het regent flink. De 
gastvrouwen H.E.A. Dorhout Mees-
Barnaart en J.C. Barnaart, eigenares-
sen, leiden de genodigden naar de 
monumentale kolommen van de 
entreepoort. Daar houdt wethou-
der cultureel erfgoed Kokke een 
korte toespraak. Over het belang 
van het in stand houden van monu-
menten in het algemeen en die in 
Bloemendaal in het bijzonder. Op 
een afstand kijken enkele tiental-
len grazende en herkauwende 
damherten toe.

Vergunning
Dan bevestigt Kokke het schildje 
met drie schroeven aan het rijks-
monument. Eigenlijk een opmer-
kelijke handeling, want de monu-
mentenwet schrijft voor dat men, 
voor het aanbrengen van nieuwe 
dingen, aan een reeks van formali-
teiten moet voldoen. Bijvoorbeeld 
een advies van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed en een passende 
omgevingsvergunning. Navraag 
leert dat zo'n advies voor het schild-
je niet is aangevraagd, evenmin als 
een vergunning. Toch is de sfeer 
goed als het kleumende gezelschap 
in het landgoed wordt getrakteerd 
op koffie, thee en een rijk assorti-
ment gebakjes en koekjes. Je zou 
verwachten dat de gesprekken 
vooral gaan over de schildjes. Maar 

dat is niet het geval. Ze gaan over 
de problemen die landgoedeigena-
ren tegenwoordig hebben om het 
hoofd boven water te houden. Een 
voorbeeldje: ze ondervinden veel 
schade door damherten. Die zou je 
kunnen verhalen op het Fauna scha-
defonds, maar dat lukt niet meer, 
omdat er subsidie wordt verstrekt 
voor het beschermen van weidevo-
gels. Onderdeel van die subsidie is 
de voorwaarde dat je geen overige 
fauna schade claimt.

Verkleuring
Ook aan het schildje is er iets 
opmerkelijks. In het monumen-
tenboek zijn gemeentemonumen-
ten voorzien van een groen schildje 
en schildjes voor rijksmonumen-
ten zijn daar blauw. Je zou dus 
verwachten dat er bij Het huis te 
Vogelenzang ook een blauw schild-
je wordt aangebracht. Maar dat 
doet Kokke niet, hij schroeft een 
groen(wit) schildje op de kolom. 

Paul Schaapman (beleidsmedewer-
ker cultureel erfgoed, -red.) legt 
uit: "De ontwerpers van het boek 
en die van het schildje voor op de 
monumenten hebben onafhanke-
lijk van elkaar gewerkt." René Faas 
(medewerker communicatie, -red.) 
vult aan: "Blauw is in dit verband 
niet handig. Blauw-witte schildjes 

stammen namelijk uit 1954 en 
waren bedoeld voor panden die 
in oorlogstijd beschermd moeten 
worden."
Andere eigenaren van monumen-
ten kunnen een schildje aanvra-
gen en het zelf aanbrengen of laten 
monteren door aannemingsbedrijf 
Pim van Zalingen. x

Eerste monumentenschildje wordt
geplaatst bij Huis te Vogelenzang

Gesprekken gaan achteraf vooral ergens anders over

De entreepoort van Landgoed Vogelenzang Natuurschoon BV. Met morele steun 
van de eigenaressen mevrouw J.C. Barnaart (links) en mevrouw H.E.A. Dorhout 
Mees-Barnaart (midden) bevestigt wethouder Tames Kokke het monumen-
tenschildje. Op de achtergrond het houten herinneringsbord van de Scouting 
Wereld Jamboree 1937 (Foto: Ruud Vader).

Elk monument kan een schildje krijgen, zeg maar een lintje, maar dan voor 
gebouwen (Foto: Ruud Vader). x

haarlem/regio - De PvdA Noord-Hol-
land is bezorgd over de toename van 
de luchtvervuiling in met name de 
IJmond en Amsterdam en de effecten 
hiervan op de gezondheid. De PvdA 
dringt aan op spoedige maatregelen 
om de hoge concentraties fijnstof en 
stikstofdioxine te verminderen. Dat 
is één van de voorstellen die PvdA-
statenlid Gohdar Massom afgelo-
pen maandag heeft gedaan tijdens 
de behandeling van het Provinciaal 
Milieubeleidsplan in de statencom-
missie Ruimte en Milieu.

Jaarlijks overlijden in Nederland 
naar schatting tussen de 15.000 en 
25.000 mensen vervroegd vanwege 
hoge concentratie fijnstof in hun 
leefomgeving. In Noord-Holland 
is de toename het grootst in de 
IJmond (fijnstof) en in Amsterdam 
(stikstofdioxine). Onderzoeken in 
onder meer Wijk aan Zee laten zien 
dat het aantal mensen met kanker, 
hartklachten en longklachten in 
de IJmond duidelijk hoger ligt dan 
in de rest van het land. Massom: 
"De PvdA dringt aan op spoedige 
maatregelen. Hierbij denken wij 
onder meer aan het aanbrengen 
van windschermen in het havenge-
bied in de IJmond. Ook vragen wij 
de provincie om de gezondheids-
effecten van het afschaffen van 80 
kilometer zones in Amsterdam en 
het verhogen van de maximale snel-
heid naar 130 kilometer per uur te 
onderzoeken."Daarnaast deed de 

PvdA nog een aantal andere voor-
stellen voor het Provinciaal Milieu-
beleidsplan. Zo pleit de PvdA voor 
een structuurvisie voor de onder-
grond. Hierin kan duidelijk worden 
waar er bijvoorbeeld kansen liggen 
voor warmte-koudeopslag en geo-
thermische energie, maar wordt 
ook aandacht besteed aan leidingen, 
ondergronds bouwen, aardkundige 
monumenten en archeologische 
waarden. De provincie Drenthe 
heeft al zo'n visie. De PvdA wil dat 
Noord-Holland dit voorbeeld volgt.
Ook wil de PvdA meer aandacht 
voor afval in het provinciaal milieu-
beleid. Massom: "Er moet in Noord-
Holland veel meer afval geschei-
den worden ingezameld. Hoewel 
gemeenten hierin een belangrijke 
rol hebben, kan de provincie een rol 
als aanjager vervullen. Ook denken 
wij aan het inzamelen van afval dat 
door vissers wordt opgevist in zee. 
Zuid-Holland doet daar al aan mee, 
Noord-Holland nog niet."
Tenslotte wil de PvdA dat de pro-
vincie veel slimmer omgaat met 
wegverlichting. Massom: "De PvdA 
pleit voor led-verlichting op alle pro-
vinciale wegen. Dat is veel duurza-
mer dan de huidige verlichting. Een 
provincie als Friesland is daar al veel 
verder in dan Noord-Holland. Ook 
willen wij dat de provincie gebruik 
maakt van verlichting die op stille 
momenten vanzelf uitgaat, om 
lichtvervuiling en energieverbruik 
te verminderen." x

PvdA: luchtvervuiling Amsterdam
en de regio IJmond terugdringen
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zandvoort - Afgelopen weekeinde 
was het eerste van dit jaar dat een 
lenteachtig karakter had. Veel men-
sen gingen dan ook de deur uit om 
te genieten van de eerste voorzich-
tige zonnestralen. Drukte in de dui-
nen, op de stranden en vooral op de 
inmiddels uitstaande terrassen was 
het gevolg. Vooral de terrassen op 
het strand deden goede zaken. Eve-
nementen werden goed bezocht en 
hier en daar was het alweer zoeken 

naar parkeerplekken. Het strand 
was bezaaid met vele wandelaars 
en mensen die hun hobby uitoe-
fenden. Sommige diehards probeer-
den zelfs al in badkleding de eerste 
kleur te pakken, maar echt lekker 
was dat nog niet te noemen. Maar 
dat de lente er bijna is, dat is wel 
duidelijk! x

Lente nu echt in aantocht

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

overveen - De politie kreeg vorige 
week in de nacht van donderdag 
op vrijdag omstreeks 03.15 uur een 
melding dat op de Zeeweg een auto 
tegen een boom gereden zou zijn. 
De twee inzittenden, een 20-jarige 
Heemskerker en een 20-jarige 
Beverwijker, liepen ernstig letsel 
op. Een getuige had gezien hoe de 
auto met hoge snelheid tegen een 

boom tot stilstand kwam. De poli-
tie vermoedde alcoholmisbruik. 
Daarom is van de bestuurder, de 
20-jarige Beverwijker, bloed afgeno-
men om dit te onderzoeken. Ook is 
zijn rijbewijs ingevorderd. De auto 
is versleept. x

Ernstig ongeval Zeeweg met
mogelijk alcohol in het spel

(Foto: Michel van Bergen).

overveen - De brandweer is zondag-
middag in actie gekomen voor een 
auto die mogelijk in de brand zou 
staan. De inzittenden roken om 
even na 14.30 uur een brandlucht 
waarop zij direct de auto langs de 
kant van de weg parkeerden en de 
hulpdiensten waarschuwden. De 
brandweer en politie kwamen ter 
plaatse. Onderzoek van de brand-
weer wees uit dat er geen brand 
onder de motorkap was, maar een 

brandgeur was duidelijk aanwezig. 
De bestuurder probeerde de motor 
van de auto weer te starten, maar 
zonder succes. De politie heeft ver-
volgens een sleepwagen gebeld die 
de auto in de loop van de middag 
weg heeft gesleept. Na ongeveer 
een kwartier konden de hulpdien-
sten weer vertrekken. x

Het bleef bij een brandgeur

(Foto: Rowin van Diest).

regio - Tijdens de alcoholcontroles van 
de politie afgelopen weekeinde, wer-
den folders uitgedeeld aan de gecon-
troleerde bestuurders met informatie 
over de nieuwe regelingen die gelden 
bij het rijden onder invloed van alco-
hol. Bij deze controles bleek dat veel 
bestuurders (nog) niet op de hoogte 
zijn van deze nieuwe regelingen.

Sinds december 2011 zijn er nieuwe 
regelingen van kracht, omdat de 
overheid het rijden onder invloed 
van alcohol wil terugdringen. Zo 
is er een alcoholslotprogramma 
ingevoerd, verlaging van de grens 
waarop een educatieve maatregel 
kan worden opgelegd en invoering 

van de Lichte Educatieve Maatregel 
Alcohol en Verkeer voor ervaren 
bestuurders (LEMA).
Op 1 juni 2011 zijn de recidiverege-
ling en de richtlijn invordering 
rijbewijs=inhouding in werking 
getreden. 
De LEMA wordt bij ervaren bestuur-
ders opgelegd vanaf 350 μg/l (0,8‰) 
en bij beginnende bestuurders 
vanaf 220 μg/l (0,5‰). De recidive-
regeling houdt in dat het rijbewijs 
ongeldig wordt verklaard wanneer 
een rijbewijshouder binnen vijf 
jaar na een eerdere onherroepe-
lijke afdoening opnieuw is betrapt 
met een alcoholgehalte hoger dan 
570 μg/l (1,3‰). Wanneer een rijbe-

Alcoholslotprogramma, educatieve
maatregel en een recidiveregeling

Informatie voor drankrijders:
wijs wegens rijden onder invloed 
met een motorvoertuig of brom-
mobiel wordt ingevorderd zal de 
officier van justitie het rijbewijs 
voor mininmaal zes maanden 
inhouden. Voor een bromfietser 
geldt een inhoudingstermijn van 
minimaal vier maanden.
De politie meldt in veel gevallen 
een alcoholmisdrijf bij het CBR. 
Het CBR kan een educatieve maat-
regel opleggen of een deelname 
aan het alcoholslotprogramma of 
een onderzoek alcohol. 
Een onderzoek naar de geschikt-
heid wordt opgelegd bij een alco-
holgehalte vanaf 785 μg/l (1,8‰). 
Als de overtreder aan deze opge-
legde maatregelen geen medewer-
king verleent, verklaart het CBR 
het rijbewijs ongeldig. Voor meer 
informatie over de regelgeving 
voor het rijden onder invloed van 
alcohol kan men kijken op http://
iturl.nl/snMx_ x
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GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Plafondornamenten 
van gips

Tijdelijk 20 % korting

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

4 = 3 of
25 % korting

Kynologen
Vereniging
Rijnland

Bezoek de 18e internationale
hondententoonstelling

Zaterdag 17 en 
zondag 18 maart 2012

in het Plantarium 
aan de Denemarkenlaan 9

te Hazerswoude-Dorp

Hal open: 8:00 uur
Keuringen starten 10:00 uur

Lever deze advertentie in 
voor € 2,00 korting op een

toegangsbewijs van € 10,00. 
Of kijk op www.kvrijnland.nl
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U kunt bij ons tegen zeer 
scherpe prijzen terecht voor 
onder andere boxsprings, 
matrassen, toppers, dekbed-
den, kussens en al het bed 
textiel.

Elektrische boxspring set Model 500
2x elektrische boxsprings
2x mee beklede voetbeugels
2x mee gestoffeerde matrassen
1x hoofdbord
1x gratis split topmatras

Compleet prijs
140x200 € 895,-
160x200 € 1149,-
180x200 € 1195,-
Ook leverbaar tegen meerprijs op 210 of 220 lengte.

Heintje dekbed outlet
Raadhuisplein 3
Zandvoort
Tel: 06 54776087
www.heintjedekbed.nl

Leverbaar in 3 kleuren zwart, antraciet of donkerbruin

Openingstijden:
Zondag 12.00 tot 17.00 uur
Ma. di. gesloten
Wo. do. vr. za. van 10.00 tot 17.00 uur

Tel 023 - 545 96 32
Bloemendaalseweg 247a - 2051 GC Overveen - KvK Haarlem: 34222119
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Openingstijden:
maandag van 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Bloemendaalsestraatweg 167a
2082 GE Santpoort-Zuid

Telefoon/fax (023) 538 16 59 26 jaar

Openhaarden
Ontwerp en realisering

Showrooms:
Oranjeboomstraat 166
2013 WC Haarlem

Wattstraat 66
2171 TR Sassenheim

023 - 5313709
www.sfeerverwarming.info
openhaarden@hetnet.nl

Carvon

R e p a r a t i e  e n  o n d e r h o u d

C A R A V A N S  &  A U T O ’ S

10 JAAR!!!
Geef uw caravan of vouwwagen  tijdig een Focwa onderhoudsbeurt.

Focwa onderhoudsbeurt caravan 175,-
Focwa onderhoudsbeurt vouwwagen 125,-
Pack-keuring  59,-

Tevens doen wij ook: 
- schadeherstel en reparaties
- monteren van movers en andere accessoires 
- schoonmaken en/of poetsen van caravans
- opslag van winter- en zomerbanden

En verkopen wij o.a.: 
-  banden 
-  accu’s 
-  schoonmaak-/poetsmiddelen 
-  koppelingsloten
-  enz.

Alle bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd op Focwa 
niveau. Wij zijn een Focwa gecertifi ceerd bedrijf, dat wil zeggen dat er 
gewerkt wordt volgens hoge eisen zodat u er van zeker bent dat uw 
voertuig in goede handen is.

Ook voor stallingruimte van uw caravan, vouwwagen, camper, enz. kunt 
u bij ons terecht. (tel. nummer voor stalling: 023-5613823).

Wegens het 10 jarig bestaan krijgt u 

10 % korting
op uw onderhoudsbeurt in de maanden maart en aprilCarvon

R e p a r a t i e  e n  o n d e r h o u d

C A R A V A N S  &  A U T O ’ S

Caravan-, Aanhangwagen-
en Vouwwagenservice

Bennebroekerweg 711A
 2135 AA Hoofddorp

023 - 5629854
www.carvon.nl

✂ ✂

op uw onderhoudsbeurt in de maanden maart, april en mei
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Wij kunnen uw 
woning verhuren
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heemstede - "Ik had zin om een thril-
ler te schrijven, want ik hou van puz-
zelen", zegt Jeroen Guliker over zijn 
nieuwste boek 'Verboden vrucht'. Het 
boek is een literaire thriller waarin 
misdaadverslaggever Max Noordhoff 
na zijn scheiding de twintig jaar jon-
gere stewardess Anna Elzinga ont-
moet en smoorverliefd wordt. Na vijf 
jaar wil hij Anna ten huwelijk vragen 
maar op de bewuste avond dat hij 
haar die vraag wil stellen wordt Anna 
vermoord.

door Christa Warmerdam

'Verboden vrucht' is alweer het 
derde boek van de Haarlemse 
schrijver en het liefst zat hij alweer 
te werken aan zijn volgende boek. 
Maar daar heeft hij voorlopig even 
geen tijd voor want op dit moment 
is hij druk met de promotie van zijn 
literaire thriller. "De promotie voor 
dit boek is wat grootser en neemt 
meer tijd in beslag dan mijn eerste 
twee boeken. Ik ben namelijk niet 
alleen de schrijver van dit boek 
maar ook de uitgever."
Zijn eerste twee boeken, 'Zeven 
vrouwen later' en 'Harde noten', 
zijn volgens de 45-jarige schrijver 
niet te vergelijken met zijn nieuw-
ste hersenspinsel. "Ik ben niet van 
de borstklopperij maar ik ben over 
dit boek echt tevreden en dat gevoel 
had ik bij mijn eerste twee boeken 
helemaal niet. Het schrijven van dit 
boek is echt een worsteling geweest 
maar het was het wel waard. Het 
schrijven van deze thriller kostte 
meer tijd dan mijn vorige romans. 
Ik heb over dit boek anderhalf jaar 
gedaan en dat is voor mijn doen 
heel lang. Ik heb de karakters meer 
uitgediept, er zijn zelfs mensen die 
zeggen dat het veel van een roman 
weg heeft maar dat zie ik niet zo. 
Een thriller schrijven is heel iets 
anders dan een roman schrijven. 
Een thriller is gestructureerd wer-
ken, bij een roman kunnen de 
karakters alle kanten op gaan."
Guliker woont in Haarlem waar 

hij ook is geboren en getogen. Al 
zijn boeken spelen in deze regio af. 
"Voor de lezers uit de regio komen 
er veel herkenbare plekken voor 
zoals bijvoorbeeld politiebureau 
Koudenhorn en bekende Haarlem-
se kroegen, maar dit boek is geen 
streekroman. Het verhaal had zich 
net zo goed ergens anders kunnen 
afspelen. Een groot deel speelt zich 

af op Mallorca en in Miami, waar 
ik op vakantie geweest ben. Ik heb 
twintig jaar een evenementenbu-
reau gehad en veel gereisd in die 
tijd. Ik heb toen veel verschillende 
locaties gezien en veel meege-
maakt, die ervaringen gebruik ik 
nu in mijn boeken."
De schrijver hoeft niet per se ergens 
geweest te zijn om er over te kun-
nen schrijven en dat geldt ook voor 
de karakters. "Mijn eerste boek was 
nog voor 20% autobiografisch maar 
dat is dit boek totaal niet. De hoofd-
persoon van 'Verboden vrucht' 
woont in Spaarndam en hij is net als 
alle personages uit dit boek volledig 
uit de dikke duim gezogen."
De reacties en recensies over 'Ver-
boden vrucht' zijn alom lovend. 
Guliker: "Mijn eerste boek werd, 
terecht vind ik zelf, volledig afge-
kat. Dat is bij dit boek heel anders. 
Ik begin inmiddels zelf een beetje 
te geloven dat ik een goed boek heb 
geschreven."
Aanstaande zaterdag vanaf 14.00 
uur signeert Jeroen Guliker bij de 
Bruna aan de Binnenweg 167 in 
Heemstede. Kijk voor meer infor-
matie op www.jeroenguliker.nl. x

'Ik begin een beetje te geloven dat
ik een goed boek heb geschreven'

Jeroen Guliker signeert 'Verborgen Vrucht' in Heemstede

Jeroen Guliker: "Ik had zin om een thriller te schrijven, want ik hou van puzzelen" 
(Foto: Christa Warmerdam).

(Foto: Christa Warmerdam).

vogelenzang - Toneelvereniging Door 
Vriendschap Bloeiend speelt zater-
dag 17 maart en zaterdag 7 april het 
blijspel 'Als je voelt wat ik voel, dan 
zeg je niets meer', van Evelien Evers. 
In dit hilarische toneelstuk is te zien 
hoe de familie De Vries een garagebe-
drijfje annex benzinepomp runt. Moe-
der Sien probeert er het beste van te 
maken, maar dat valt niet mee.

door Christa Warmerdam

Schoonmoeder heeft een apparte-
mentje met toegang tot haar woon-
gedeelte, waar ze te pas en te onpas 
gebruik van maakt. Ze heeft last van 
een chronische klaagziekte, waar 
zoon Sam op een bijzondere manier 
de draak mee steekt. Vader Joost en 
zijn trouwe, zeer cynische werk-
nemer Hein leiden voor een groot 
gedeelte de garage met de 'hulp' 
van Sam. Dora (een vrouw met 
haar op de tanden, die in scheiding 
ligt), de schoonzus van Sien, woont 
zolang met haar minder begaafde 
dochter Elsbeth bij haar in. Ook 
dit zorgt voor veel commotie. Als 
er een nieuwe monteur wordt aan-
gesteld en de keus valt op Janet, is 
voor Hein de boel te klein. Bart, de 
vertegenwoordiger (die als kind aan 
huis is) en Sam, hebben daar totaal 
geen moeite mee. Betsie een lastige 
klant, die onlangs een hoofdprijs in 
de Staatsloterij heeft gewonnen en 
nu naast haar schoenen loopt, doet 
haar best om zo deftig mogelijk te 
spreken en beweegt zich in kringen 
waar ze niet in thuis hoort en dat 

leidt tot hilarische taferelen.
Regisseur Nard Mense heeft zijn 
uiterste best gedaan om samen 
met de acteurs het publiek weer 
een heerlijke avond toneel voor te 
kunnen schotelen. 'Door Vriend-
schap Bloeiend' is overigens de 
enige toneelvereniging die Bloe-
mendaal rijk is. De vereniging is 
in 1929 opgericht en is voortgeko-
men uit de Katholieke Arbeiders 
Bond. Vrouwen waren in die tijd 
(nog) niet welkom. Tegenwoordig 
bestaat de levendige vereniging uit 
zeventien enthousiaste mannen en 
vrouwen. De vereniging heeft een 
eigen jeugdafdeling met vijftien 
leden (zondagmiddag 1 april, aan-
vang 14.30 uur  te zien in Dorphuis 
Vogelenzang, -red.). De vereniging 
speelt twee keer per jaar en weet 
al die jaren een trouwe schare fans 
naar het Dorpshuis in Vogelenzang 
te lokken. Door Vriendschap Bloei-
end speelt het liefst blijspelen. Met 
het blijspel 'Als je voelt wat ik voel, 
dan zeg je niets meer', is het publiek 
verzekerd van weer een heerlijk 
avondje genieten en vooral heel 
veel lol.
'Als je voelt wat ik voel, dan zeg 
je niets meer' van Evelien Evers, 
onder regie van Nard Mense, is te 
zien zaterdag 17 maart en zaterdag 
7 april, aanvang 20.00 uur, in Dorps-
huis Vogelenzang aan de Henk Len-
senlaan 2a in Vogelenzang. Kaarten 
á € 6,- (kinderen tot en met 12 jaar 
€ 3,-) zijn voor aanvang van de voor-
stelling aan de kassa te koop. x

'Als je voelt wat ik voel,
dan zeg je niets meer...'

Conny van Arnhem en Leny Mense tijdens een repetitie (Publiciteitsfoto).

heemstede - Op dinsdag 29 mei 
wordt het project De Generatiemix 
afgesloten met een expositie in De 
Pauwehof. Het thema van dit pro-
ject is 'jong en oud verbinden'. Drie 
maanden lang wordt wekelijks een 
activiteit georganiseerd voor jong 
en oud. Deze activiteiten staan in 
een folder die verkrijgbaar is bij 
onder andere Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH) aan de Lieven 
de Keylaan 24 in Heemstede, tel. 
023-5288510. Jong en oud is ook 
het thema van de expositie. Men 
kan meedoen vanaf 3 jaar tot ver 
over de 100 jaar. Een dreumes mag 

zijn of haar tekening van oma en/
of opa inleveren, anderen wordt om 
foto's gevraagd waarop het contact 
tussen de generaties staat. Dit kan 
ook uitgebeeld zijn in beeldhouw-
werk, keramiek, schilderijen, aqua-
rellen, tekeningen enzovoorts. De 
werkstukken kunnen worden inge-
leverd bij WOH van maandag tot 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 
uur. Maar ook van dinsdag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
bij De Pauwehof aan de Achterweg 
19, tel. 023-5286022. x

Materiaal voor de expositie
De Generatiemix gevraagd

bloemendaal - In Oud-Israël hebben profeten een belangrijke rol gespeeld. 
Steeds weer komen ze aan het woord in het Oude Testament. Dan spreken ze 
de koning of het volk aan op hun gedrag en hun plichten. Wat hen lang niet 
altijd in dank afgenomen werd. Maar niet alleen in Israël, ook in de omlig-
gende landen kwamen blijkbaar zulke moedige figuren voor. Die soms omge-
bracht zullen zijn en die ook 'profetenboeken' hebben nagelaten. Over deze 
dingen geeft dr M.J. de Jong een lezing voor Ex Oriente Lux op dinsdagavond 
20 maart, aanvang 20.00 uur, in de Vijverwegkerk aan de Vijverweg 14 in 
Bloemendaal. Niet-leden zijn eveneens welkom voor € 3,-. x

Profeet: spreekbuis van goden

santpoort-noord - In de maand maart 
exposeert de Haarlemse kunstenaar 
Henk Zwanenburg zijn schilderijen in 
't Mosterdzaadje. Fantasie en werke-
lijkheid lopen in zijn werk dwars door 
elkaar. Deze tentoonstelling - vanaf 
1990 zijn negende keer in 't Mosterd-
zaadje - behelst een serie boten in 
waterverf.

door Paula Blom

Een hele vloot zeeschepen legt aan 
in 't Mosterdzaadje. De eerste boten 
zijn nog vrij serieus geschilderd, 
maar gaandeweg komen er steeds 
meer rare types bij. Er zijn contai-
nerschepen die zomaar om lijken 
te kunnen vallen, cruiseschepen 
die altijd een route langs de mooi-
ste plekjes weten te vinden.  Zijn 
schilderijen zijn een feest van kleur 
en herkenning. En het loopt iedere 
keer weer goed af.

De schilderijen zijn voor en na 
afloop van de concerten op de 
vrijdagavond en zondagmiddag te 
bezichtigen, tot en met 30 maart. 
Zie ook www.henkzwanenburg.nl 
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl. x

Een hele vloot schepen
De boten van Henk Zwanenburg

(Publiciteitsfoto).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Het Miljoenenspel 
Jackpot 2 x € 1 miljoen.
Trekking zaterdag 17 maart.

De 50/50 moorden, 
Steve Mosby € 7.50

Verborgen vrucht,
Jeroen Guliker € 19.95

Floriade 2012
5 april t/m 7 oktober.
Tickets nu te koop bij Primera.

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (020) 7884570 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

MEGA
VLOOIENMARKT

zondag 18 maart

Haarlem
Kennemerhal.

300 Kramen (vol)

vanaerlebv.nl

Jarige Leerwinkel organiseert reünie

Vanwege het 40-jarige bestaan van 
basisschool De Leerwinkel is er op 
zaterdag 14 april een reünie op 
school aan de Thorbeckelaan 40 in 
Hillegom. Tussen 14.00 en 17.00 uur 
zijn alle oud-leerlingen en hun ouders 
welkom.

Aanmelden kan via email:
directie@bsdeleerwinkel.nl
De entreeprijs bedraagt vijf euro
(inclusief consumptiebonnen).



haarlem/regio - Op uitnodiging van de 
Grote of St.-Bavokerk exposeren vijf-
tien beeldende kunstenaars van de 
kunstenaarsvereniging KZOD rond de 
Paastijd hun werk in de koorgang van 
deze kerk aan de Grote Markt in Haar-
lem. Thema van deze tentoonstelling 
luidt Pasen, Passie en Lijden.

door Jan Reijnders

Een toepasselijk thema voor de 
komende weken, Pasen is immers 
het feest der opstanding terwijl 
Passie niet alleen verbonden is met 
bekende muziekwerken, doch ook 
met beeldende kunstwerken die 
het lijden van Christus als uitgangs-
punt hebben. De tentoonstelling 
laat zien hoe de exposerende kun-
stenaars de verschillende onder-
delen van het lijdensverhaal vorm 
hebben gegeven. 
Beperkte men zich vroeger veelal 
tot het uitbeelden van het lijden 
van Christus, in deze expositie 
wordt ook het lijden er om heen 
getoond getuige titels van werken 
als Tussen Hemel en Aarde, Het lij-
den van Maria Magdalena en The 
hand of Love.
In hun samenhang geven de wer-
ken een ingetogen maar indruk-
wekkend beeld van een emotioneel 
geladen thema dat kennelijk nog 
steeds vele beeldende kunstenaars 
aanspreekt. Wellicht is een expostie 
niet iets dat de argeloze bezoeker 
van de St. Bavokerk zou verwach-
ten, het is immers geen verkoop-
expositieplaats noch een religieus 
museum, doch in de gehele sfeer 

van de indrukwekkende koorgang 
past deze tentoonstelling wonder-
wel. Deze expositie biedt de bezoe-
ker de gelegenheid op diverse plek-
ken - in letterlijke zin - afstand te 
nemen en het gehele artistieke 
spectrum van schilderijen, foto's en 
beelden rustig te aanschouwen.
De exposerende kunstenaars afkom-
stig uit de gehele regio zijn Liselot 
Been, Rob van Bruggen, Marja ten 
Hoorn, Coby Kluitman, Ria van 
Kooten, Eva van Lis, Mathilde Loerts, 
Jan Nijland, Christine Peursum, 
Maurice Ploem, Jacintha Reijnders, 
Afke Spaargaren, Willemien Spook, 
Cora Verhoog en Jose van Waarde. 
De tentoonstelling duurt tot en met 
zaterdag 14 april en is van maan-
dag tot en met zaterdag te bezoeken 
van 10.00 tot 16.00 uur. De opening 
met muzikale ondersteuning vindt 
plaats op zaterdag 31 maart van 
14.00 tot 16.00 uur. Zie ook www.
kzod.nl. x
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overveen - Twee kunstenaars die grote 
werken maken en zeer geroemd wor-
den: Van der Vegt (1953) met olieverf-
schilderijen, en beeldhouwer Leo van 
den Bos (1951). Beiden tonen op dit 
moment hun werk in Achter de Zui-
len, de galerie onder het gemeente-
huis van Bloemendaal. De opening 
was afgelopen zondag en werd druk 
bezocht.

door Louise Leupen

De twee kunstenaars die allebei 
iets met paarden hebben, zijn voor 
deze expositie samengebracht door 
Yvonne Piller, al tien jaar actief 
comitélid van de galerie. Piller is 
zelf ook beeldhouwer en behal-
ve portretbeelden van kinderen 
maakt zij ook bronzen beelden van 
paarden. In 2009 werd van haar het 
beeld 'De Draver' op de rotonde in 
Santpoort-Noord onthuld. Samen 
met het nieuwe comitélid Sietze 
Wierda richtte ze de expositiezaal 
in, met een museaal resultaat.
Elke wand is symmetrisch opge-
bouwd, met speels tussendoor 
kleinere beelden van Van den Bos. 
In het hart van de zaal staan twee 
grote bronzen paarden. Van den Bos 
vindt van paarden 'de plasticiteit' 
erg mooi: de buiging van de vor-
men ten opzichte van de heel iele 
benen, en houdt van het 'compo-
neren' van verschillende paarden 
door ze bij elkaar te plaatsen. "Al 
die voorbenen bij elkaar gaan een 
eigen verhaal leiden: er ontstaat 
een soort serie van voorbenen die 
je kunt arrangeren."
Van Van den Bos zijn in de gale-
rie ook hangende mobilen. Op 
andere locaties maakt hij deze 

van nog veel grotere afmetingen. 
Hiertoe heeft hij zich altijd al aan-
getrokken gevoeld, ook om een 
aansluiting te krijgen bij architec-
tuur. "Tegenwoordig worden er zó 
immens grote gebouwen neerge-

zet, met figuratieve beelden kun je 
dan niets doen, die vallen weg, die 
kunnen die grote maat niet aan." 
Compositorische schakeringen, die 
hij in zijn kleinere werk ontdekt, 
past hij toe in zijn grote abstracte 
installaties.

Vertrouwd en toch spannend
Bij Van der Vegt, de maker van de 
kleurrijke doeken, gaat het over 
het leven, over dingen die bestaan 
en die je kunt vastpakken. Hij leeft 
zich uit in kleurgebruik en in de 
handeling van het schilderen. Van 
der Vegt weet met zijn bloemen 
een spanning te creëren door ze op 
een heel eigen manier te schilde-
ren: met lange stelen zonder blad 

en op heel groot formaat. Als je het 
schilderij horizontaal doormidden 
denkt dan heb je aan de onderkant 
een soort abstract en boven een heel 
figuratief schilderij. Maar daardoor 
krijg je die spanning, en die werkt 
alleen doordat de bloem met steel 
zo groot is.

Inspiratie
Van der Vegt kreeg thuis als kind 
altijd te horen: "Ga maar buiten 
spelen, wegwezen!" Hij was de oud-
ste van acht kinderen en het gezin 
woonde in een klein huisje in het 
landelijke Dalfsen. Misschien is 
zijn liefde voor de natuur daarmee 
begonnen. Na zijn studie in Gro-
ningen trok hij naar Amsterdam. 
Hij werkt in maar liefst drie ate-
liers, waaronder ook in Ruigoord, 
de oude kunstenaarskolonie. Ter 
afwisseling van het schilderen reed 
Van der Vegt daar vijftien jaar lang 
dagelijks op zijn eigen lievelings-
paard kriskras door het gebied dat 
toen nog braak lag. Het gaf hem 
veel inspiratie. "Buiten is het elke 
dag anders, de vier seizoenen zijn 
nooit saai, zeker in Nederland niet. 
Je hebt nooit een week hetzelfde 
weer, en dat vertaalt zich in wat 
je te zien krijgt buiten: bloeiende 
bomen en struiken, noem maar op." 
Deze tentoonstelling is te zien tot en 
met zondag 1 april. Openingstijden 
zijn donderdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur. De ingang is 
aan de achterzijde van het gemeen-
tehuis, de toegang is gratis. x

Kunst van formaat
Beelden en kleurrijke schilderijen bij Achter de Zuilen

Bezoekers lopen vol verwondering rond. De grote bloemen creëren een span-
ning die een blij gevoel geeft (Foto: Louise Leupen).

De kunstenaars Leo van den Bos (l.) en Van der Vegt, voor de grote bloemstille-
vens. Van der Vegt heeft op dit moment ook een tentoonstelling bij de Europese 
Commissie in Brussel (Foto: Louise Leupen). x

In de smalle gang van de galerie 
hangt een heel groot schilderij van 
een bloemenvaas. Ondanks de grote 
afmetingen van het doek zorgt het in 
de smalle gang toch voor ruimtelijk-
heid (Foto: Louise Leupen). x

De Grote of St. Bavokerk
toont het passieverhaal

Afke Spaargaren - 'Tussen hemel en aarde' (Publiciteitsfoto).

Jacintha Reijnders - 'Het lijden van 
Maria Magdalena' (Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 18 maart zal 
dr. HendrikJan Houthoff  een lezing 
geven in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal, met als thema 
'Religieuze beleving, een kosmisch 
nabijheidsprincipe'.

Religie wortelt in het besef dat je 
als mens deel uitmaakt van een 
alles-omvattend totaal. Het uit zich 
in nabijheidstaal - vanzelfsprekend, 
praktisch, opbeurend, bemoedi-
gend - als een woordenloze hel-
pende hand. Er zijn geen regels om 
daarvoor in aanmerking te komen: 
het hoort bij ieder mens, zoals het 
kloppen van je hart, je kunt er rus-
tig op vertrouwen.
Dit Godsbesef wordt in alle gods-

diensten bezongen, maar ook 
omgeven met regels en rituelen om 
voor deze goddelijke genade in aan-
merking te komen. Die regels zijn 
in de loop der tijden toegevoegd, 
aan wijzigingen onderhevig, en 
meestal overbodig. Wat overblijft is 
beleving van de intimiteit met dat 
wat diep in ieder mens leeft. Een 
kerkgenootschap kan daar bezin-
ning aan toevoegen. Bezinning 
op deze innerlijke kracht: niet als 
levensbeschouwelijkheid, maar als 
aanmoediging om dagelijks van 
hieruit te durven leven.
Zoals gebruikelijk kan men na 
afloop vragen stellen aan de spre-
ker. De lezing begint om 10.30 uur, 
de toegang is gratis. x

Religieuze beleving
bennebroek/heemstede - Het Creatief 
Centrum Bennebroek organiseert 
een passende workshop rond 
het voorjaar: een voorjaarskrans 
maken met mos, takken, bolletjes, 
eitjes en vogeltjes; om op te han-
gen of neer te leggen voor buiten 
of binnen. De docente is Marlize 
Blad. De workshop wordt gegeven 
op dinsdag 20 maart van 09.30 tot 
11.30 uur in de cursusruimte van 
het CCB in de Oude Meelfabriek 
aan de Glipperweg 94 in Heem-
stede. Kosten voor de workshop 
bedragen € 30,- inclusief material. 
Aanmelden kan bij penningmees-
ter Nel Meijboom via 023-5848079 
of nelmeijboom@gmail.com. x

Creatief omgaan
met het voorjaar



Viola Viola donderdag 15 maart 2012 18

haarlem - "Alles bestaat uit muziek; 
alles wat je kunt bevatten, alles waar-
naar je kunt verlangen, en alles wat je 
niet kunt verdragen." Dit is het credo 
van Esther Apituley, altviolist en artis-
tiek leider van de nieuwe stichting 
Viola Viola, die het Viola Viola Festival 
van 16 tot en met 18 maart in de Haar-
lemse Philharmonie organiseert. Dit 
internationale festival is een nieuwe 
ster aan het festivalfirmament en kent 
een breed scala aan activiteiten voor 
alle leeftijden.

door Onno van Middelkoop

Het begint vrijdag 16 maart om 
10.30 uur met een klassiek concert 

voor kinderen in de Grote Zaal dat 
wordt gepresenteerd door Diewer-
tje Blok en het festival wordt afge-
sloten met het Slotconcert Viola XL, 
een spectaculair eerbetoon van 150 
altviolisten uit binnen- en buiten-
land, dat om 15.30 uur aanvangt.
De bevlogen ambassadrice van de 
altviool en de klassieke muziek, 
Esther Apituley, heeft serieus werk 
gemaakt van het promoten van de 
klassieke muziek en haar instru-
ment. Haar missie om de afstand 
tussen de klassieke muziek en het 
publiek te verkleinen weet ze op 

vindingrijke wijzen neer te zetten. 
Door de traditionele presentatie 
van het 'het klassieke concert' te 
wijzigen doorbreekt ze ook 'het 
klassieke' verwachtingspatroon 
van het publiek. Ze wil verrassen, 
drempels verlagen of liever nog 
wegnemen, nieuwe wegen inslaan, 
prikkelen. Om daarmee een gro-
ter publiek te bereiken. Journalist 
Paul Witteman is ook fan. Uit de 
Volkskrant komt het citaat: "Wie 
Apituley hoort en ziet spelen, ver-
veelt zich geen moment. Zij maakt 
muziektheater. Apituley komt op, 

speelt en overwint."
Haar sporen als uitvoerend musi-
cus heeft ze inmiddels wel ver-
diend. Met het Viola Viola festival 
steekt Apituley haar nek uit. "We 
mikken ook op meerdere doelgroe-
pen. Natuurlijk zien we de klassie-
ke muziekliefhebbers graag, maar 
ik zou het geweldig vinden als ook 
de jeugd en hun ouders komen kij-
ken en meedoen. Het programma 
biedt voor iedereen iets interes-
sants. Voor kinderen tot 12 jaar 
geldt een korting voor de betaalde 
concerten."

Workshops
Om het interessant voor iedereen 
te maken staan er niet alleen con-
certen geprogrammeerd, maar ook 
workshops en speciaal voor de kin-
deren op vrijdagochtend een ken-
nismaking met de klassieke muziek. 
Geschikt voor schoolklassen met 
docenten! Zaterdag is de hele dag 
gevuld met een Masterclass, Open 
Podium, een Kletsconcert, Carte 
Blanche met Paul Witteman, Viola 
Madness in de Grote Zaal met Bri-
gitte Kaandorp en in de kleine zaal 
ook Viola Blues door twaalf profes-
sionele altisten. Door de stad lopen 
meerdere uitvoerende gezelschap-
pen het publiek te prikkelen en 
te vermaken. Zondag wordt men 
getrakteerd op Carte Blanche met 
Frans Thomése, op een wervelende 
dansvoorstelling door Jaro Dance 
Group (vanaf 4 jaar) en op het spec-
taculaire Slotconcert Viola XL. Het 
hele weekend worden activiteiten 

in de Foyers van de Philharmonie 
georganiseerd.

Open belevenis
Apituley: "Mijn doelstelling is om 
van dit festival een open belevenis 
voor iedereen te maken. Voor de 
liefhebber, maar ook voor mensen 
die kennis willen en komen maken. 
We hebben veel en diverse  Ik wil 
graag dat de klassieke muziek voor 
zoveel mogelijk mensen toeganke-
lijk wordt gemaakt. Dat klassieke 
muziek ook een belevenis voor de 
familie kan zijn. Samen ontdek-
ken, leren en delen."
De gepassioneerde altvioliste ver-
rast graag, getuige de 'klassieke' 
flashmob die zij pleegde in de Haag-
se Bijenkorf met een groep andere 
altisten. Het filmpje daarvan is 
terug te kijken via de website van 
het festival, www.violaviola.nl.
Daar vindt men trouwens ook alle 
informatie over het festival, over 
het programma en de prijzen, over 
dagkaarten tot passe-partouts. Kaar-
ten bestellen kan ook telefonisch 
via de kassa van de Philharmonie: 
023-5121212. x

Drie dagen muziek, theater en dans
Altvioliste Esther Apituley maakt van Haarlem een vioolstad

Altvioliste en artistiek leidster van de nieuwe stichting Viola Viola: Esther Api-
tuley (Archieffoto).

In 'The soul of Viola', op vrijdag 16 
maart, is speciaal een theatrale rol 
weggelegd voor acteur Hans Dagelet 
(Foto: Hans Speekenbrink).

Viola XL: Op zondag 18 maart geven 150 altviolen uit binnen- en buitenland een spectaculair eerbetoon aan alle compo-
nisten, musici, amateurs, muziekliefhebbers en luisteraars die dit prachtige instrument hebben gediend (Foto: Leander 
Lammertink). x

Programma Viola Viola Festival 2012

Kijk voor dagkaarten, arrangemen-
ten, passe-partouts en informatie op 
www.violaviola.nl. Telefonisch reser-
veren kan via de kassa van de Phil-
harmonie Haarlem, tel. 023-5121212. 
Zie ook www.theater-haarlem.nl.

Vrijdag 16 maart

'Kids' [9-12 jaar]

10.30 | Bohuslav Martinu Philarmo-
nic, kunstfluiter Geert Chatrou en 
presentatrice Dieuwertje Blok laten 
kinderen kennis maken met klas-
sieke muziek, van heel dichtbij! Dit 
concert wordt georganiseerd samen 
met Muziek Lab. Docenten die met 
hun klas willen komen luisteren, 
kunnen contact opnemen met 
info@hetmuzieklab.nl. Philharmo-
nie, Grote Zaal.

The Soul of the Viola

20.15 | Spannende, veelzijdige festi-
valopening met delen uit Smetana's 
strijkkwartet Aus meinem Leben en 
Hindemiths Trauermusik. zangeres 
en (alt)violiste Iva Bittová speelt 
eigen werk, van Horsthuis klinkt 
Letters to Olga, teksten ontleend 
aan brieven van Va?clav Havel, 
gespeeld door het Amsterdam Viola 
Quartet. Verder fluit Geert Chatrou 
Wijtman en Wijtman. Gezongen 
wordt Gesang der Geisten uber 
den Wasser van Schubert en drie 
Tsjechische volksliedjes gecompo-
neerd door Wijnand van Klaveren. 
Spectaculair sluitstuk: een wereld-
première geïnspireerd door Tsjechi-
sche muziek, geschreven door van 
Klaveren voor het Amsterdam Viola 
Quartet, Bohuslav Martinu Philhar-
monic en de Kathedrale Koorschool 
St. Bavo. Ton van Eck bespeelt het 
orgel en een speciale, theatrale 
rol is weggelegd voor acteur Hans 
Dagelet en percussionist Harry de 
Wit. € 25,- | € 22,- | € 19,-. Philhar-
monie, Grote Zaal.

Zaterdag 17 maart

Improviseren

12.00 | Improvisatoren Ro Krauss 
en Jelle van Tongeren geven op 
zaterdag twee keer achter elkaar 
een masterclass improviseren. Het 
tweede blok begint om 14.00 uur. 
Om 16.00 uur concert ter afsluiting. 
Voor deelname en kosten: www.
violaviola.nl. Philharmonie, Van 
Beinumzaal.

Open Podium

12.00 | Het Viola Viola Festival 
geeft amateur-ensembles graag de 
mogelijkheid les te krijgen van een 
bevlogen kamermuziekveteraan. 
Ervaar hoe ze worden uitgedaagd 
hun samenspel te verbeteren onder 
bezielende leiding van de professi-
onele altviolist Frank Brakkee. Drie 
blokken: 12.00-13.00 uur, 13.30-
14.30 uur en 15.00-16.00 uur. Con-
cert ter afsluiting om 16.00 uur. Phil-
harmonie, Van Warmerdamzaal 

Kletsconcert

13.30 | Interactieve, zeer levendige 
muzikale lezing met live muziek 
en beeld. Huib Ramaer, musicoloog 
en presentator, gaat o.a. in gesprek 
met in Nederland wonende Tsje-
chen, de eigenzinnige celliste Lucie 
Stepánová en de dichteres Jana 
Beranová. € 17,50. Philharmonie, 
Kleine Zaal.

Carte Blanche [1]

16.00 | Paul Witteman kiest uit 
kamermuziekrepertoire waarin de 
altviool een dragende kracht is. In 
deze 'Carte Blanche' laat Witteman 
zich in een levendige dialoog ver-
wikkelen met het Ragazze Kwartet. 
€ 17,50. Philharmonie, Kleine Zaal.
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Viola Madness

20.15 | Het kan allemaal niet gek 
genoeg. O.a. Dvoráks Strijkersse-
renade en werken van Schulhoff, 
Popper, Khaled en Horsthuis, afge-
wisseld met rap en tapdans. Met 
Esther Apituley, Brigitte Kaandorp, 
Amsterdam Viola Quartet, Hans 
Dagelet, Magogo Kamerorkest, Ro 
Krauss en Peter Kuit. € 22,- | € 19,- | 
€ 16,-. Philharmonie, Grote Zaal. 

Viola Blues

22.00 | Twaalf professionele altvi-
olisten, de Viola Big Band en het 
Amsterdam Viola Quartet, spelen de 
longen uit hun lijf. Samen met Hans 
Dagelet, Peter Kuit, Rie Tanaka e.a. € 
15,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Zondag 18 maart

Jaro Dance Group [4+]

11.00 | Tsjechiës beste dansgroep 
verbluft met een wervelende 
muziek- en dansvoorstelling vóór 
en dóór kinderen. Met Esther van 
der Eijk, altvioliste en medeopricht-
ster van Holland Baroque Society en 
celliste Lucie Stepánová. € 15,-. Phil-
harmonie, Kleine Zaal.

Carte Blanche [2]

13.30 | Frans Thomése gaat met 
het Utrechts String Quartet de uit-
daging aan om samen de grenzen 
van de strijkkwartetliteratuur te 
verkennen en [wie weet...] te verleg-
gen. € 17,50. Philharmonie, Kleine 
Zaal.

Slotconcert Viola XL

15.30 | 150 altviolen uit binnen- en 
buitenland geven een spectaculair 
eerbetoon aan alle componisten, 
musici, amateurs, muziekliefheb-
bers en luisteraars die dit prach-
tige instrument hebben gediend. 
Met het Amsterdam Viola Quartet, 
Kamerorkest van het Nederlands 
Symfonieorkest, Viola Viola Orkest, 
Esther Apituley, Geert Chatrou, 
Leerorkest [uit de Bijlmer] en het 
Bloemendaals Jeugdorkest o.l.v. 
Annelies Smit. € 22,- | € 19,- | € 16,-. 
Philharmonie, Grote Zaal.

OVERIG

In en om Haarlem

Zaterdag gonst Haarlem van de 
muzikale energie. Reisorkest Teens 
on Tour zet na een optreden op het 
Centraal Station heel Haarlem op 
z'n kop. De Jaro Dance groep uit Tsje-
chië laat de Haarlemse stoeptegels 
dansen. Ook het Riciotti Ensemble, 
het knotsgekke studentenorkest, 
maakt de stad onveilig. Zaterdag is 
de stad één groot, wervelend con-
certpodium.

Foyers Philharmonie

12.00 | Ook in de foyers van de Phil-
harmonie kun je niet om de altvi-
ool heen. Snuif de lucht op van lak 
en versgeschaafd hout bij de stand 
van Vioolbouwer Jaap Bolink. Zoek 
tussen klassieke cd's en bladmu-
ziek naar dat ene stuk of vraag om 
advies bij het vinden van de muziek 
die bij je past. De Levende Jukebox, 
een huiskamerorkest van formaat, 
speelt wat jij kiest. In de foyers wor-
den door kinderen instrumenten 
van gerecycled materiaal gemaakt 
die zondag worden uitgestald. En 
de C-Room? Dat is een heel geheim-
zinnige kamer, genoemd naar de 
sonore laagste snaar van de altviool. 
Alsof je in de altviool zélf kruipt. Je 
voelt, hoort en als niemand kijkt, 
mag je het achterblad voelen, de 
snaren voelen trillen, het hout voe-
len vibreren. Verder is er de Verlei-
dingstent : maar een tentje waar 
een altviool je voor slechts één euro 
kennis laat maken met je ziel... x

haarlem - Wat doet televisiepre-
sentator Paul Witteman op het pro-
gramma van Viola Viola, het festival 
dat in maart voor de allereerste keer 
in Haarlem plaatsvindt? Zijn naam 
maakt nieuwsgierig: gaat hij zelf 
musiceren, of wellicht voorlezen uit 
een van zijn bestsellers over klas-
sieke muziek? Het wordt in elk geval 
'absoluut geen talkshow' zoals Pauw 
& Witteman, waarin de Haarlemmer 
iedere werkdag samen met Jeroen 
Pauw op televisie te zien is.

Op deze allereerste editie van 
Internationaal Viola Viola Festival 
krijgt Witteman een Carte Blan-
che: hij mag een deel van het pro-
gramma zelf invullen. Hiervoor is 
hij gevraagd door Esther Apituley, 
altvioliste en artistiek leider van 
het festival. "Ik heb haar leren 
kennen nadat ik een cd aan haar 
had uitgereikt, en haar had zien 
optreden in een tot de nok toe 

gevulde Amstelkerk in Amster-
dam. Daar heb ik ook een stukje 
over geschreven in de Volkskrant. 
Sindsdien hebben we wel een 
soort band."
In zijn recensie schreef Witteman: 
"Wie Apituley hoort en ziet spe-
len, verveelt zich geen moment. 
Zij maakt muziektheater (…). Ze 
is de beste altviolist van Neder-
land." Apituley heeft duidelijk 
indruk gemaakt op Witteman, 
zelf een groot liefhebber en ken-
ner van klassieke muziek. "Ze is 
erg muzikaal, en heeft een hele 
brede belangstelling voor allerlei 
soorten muziek. Ze laat zich niet 
in een hokje plaatsen. Daarnaast 
heeft ze een waanzinnige 'drive', 
zoals ze dat tegenwoordig noe-
men. Op een aanstekelijke manier 
brengt ze haar kennis van en lief-

de voor muziek over. Ze sleurt je 
erin mee."
Vanuit haar enthousiasme voor 
de altviool, een grotere versie 
van de viool, heeft Apituley het 
Internationaal Viola Viola Festival 
opgericht. "Met een altviool speel 
je geen eerste viool, maar zonder 
altviool valt de verbinding in een 
kwartet weg", aldus Witteman. 
"Het is een kwestie van smaak 
of je vindt dat het geluid van een 
altviool kan concurreren met dat 
van een cello of van een normale 
viool."
Tijdens zijn Carte Blanche gaat 
Witteman in dialoog met het 
Ragazze Kwartet, dat wordt 
geroemd om haar frisse, enthou-
siaste en kleurrijke manier van 
spelen. Het kwartet bestaat uit een 
altvioliste, twee violistes en een 
celliste. Witteman zal in gesprek 
gaan met de leden van het kwar-
tet, vragen stellen over hun instru-
menten in het algemeen en over 
de altviool in het bijzonder. Hij zal 
muziekstukken uitkiezen waar 
hij iets over zal vertellen, en ook 
zijn persoonlijke ervaringen met 
sommige van die stukken delen 
met het publiek. "Het gaat natuur-
lijk om de muziek; je moet je niet 
voorstellen dat het een talkshow 
wordt. Dat absoluut niet", zegt Wit-

teman beslist. "Het wordt een con-
cert waar geen programmaboekje 
bij is; het programmaboekje dat 
ben ik. Ik hoop dat de bezoekers 
van Viola Viola nieuwsgierig zijn 
naar wat zo'n televisiepresentator 
in klassieke muziek ziet, en dat ze 
zo in de muziek worden gezogen, 
dat ze er nooit meer afscheid van 
willen nemen."
Wie benieuwd is naar de Carte 
Blanche van Paul Witteman 
op Viola Viola, zorgt ervoor op 
zaterdag 17 maart een plekje te 
bemachtigen in de Kleine Zaal van 
de Philharmonie te Haarlem. Voor 
meer informatie en kaartverkoop: 
www.violaviola.nl en theater-haar-
lem.nl, of bel 023-5121212. x

'Het programmaboekje dat ben ik'
Paul Witteman op eerste editie Viola Viola Festival

Paul Witteman: "Haarlem presenteert iets nieuws, een festival voor instrument 
dat zich niet opdringt omdat het al vooraan staat" (Archieffoto).

Een tweede Carte Blanche is op zondag 
18 maart besteed aan P.F. Thomése. 
"Als voetballiefhebber zeg ik: de altvi-
ool is de controlerende middenvelder 
onder de muziekinstrumenten."

Een komische 'noot' is op zaterdag 18 
maart wel toe te vertrouwen aan Bri-
gitte Kaandorp met Viola Madness. 
"Zonder alt geen viool" (Archieffoto).

haarlem - Ter promotie van het 
Internationaal Viola Viola Festival 
speelden er afgelopen zaterdag 
diverse strijkkwartetten en -kwin-
tetten in de Haarlemse binnenstad. 
Hier op de foto, hoek Grote Markt-
Barteljorrisstraat, kon het win-
kelend publiek genieten van een 
voorproefje van het Bella Tallone 
strijkkwartet. Het Internationaal 
Viola Viola Festival is van vrijdag 
16 tot en met zondag 18 maart. 
Festivalhart is de Philharmonie. 

Initiatiefnemer is de bekende alt-
violiste Esther Apituley. Aan het 
festival werken naast de vele strij-
kensembles onder andere ook de 
Kathedrale Koorschool St. Bavo, 
Brigitte Kaandorp en de Haarlemse 
schrijvers Paul Witteman en Frans 
Thomése mee. Kijk voor kaartver-
koop en informatie op www.viola-
viola.nl en www.theater-haarlem.
nl en elders in deze krant. x

Muzikaal voorproefje

(Foto: R.S.P. ©2012).

haarlem - Hij lijkt in de schaduw te 
staan van zijn kleine en grote broer: 
de viool en de cello. Maar het is 
juist de altviool die eeuwenlang de 
basis vormde van het strijkerscorps. 
De 'viola' was de basis waaruit de 
'violino', de kleine viool en de 'vio-
lone', de grote viool zijn ontstaan. In 
vergelijking tot de viool heeft de alt-
viool een wat zachtere omfloerste, 
klank, maar dat geeft het instrument 
juist een bindende kracht in het 
strijkersensemble en zorgt voor een 
prachtig homogeen geluid.
En al mag de altviool dan door zijn 
bouw wellicht iets minder uitnodi-
gen tot briljante bravoure zoals de 
viool, het instrument heeft zijn eigen 
virtuositeit die, ook in de afgelopen 
drie eeuwen, talloze componisten 
hebben geïnspireerd tot schitte-

rende muziek.
De bekende Nederlandse altvioliste 
Esther Apituley heeft dan ook niet 
voor niets een grote liefde voor haar 
instrument. En dat draagt ze uit in 
het grote Viola Viola Festival dat in 
maart 2012 in Haarlem plaatsvindt. 
De Bibliotheek Haarlem sluit hierbij 
aan met een spannende lezing over 
de altviool op zaterdagmiddag 17 
maart. Musicoloog Kees Wisse ver-
telt je alle wederwaardigheden over 
de altviool. Het wordt een kleurrijke 
middag waarbij een deel van de 
muziek live zal worden uitgevoerd 
door altvioliste Elsbeth de Jong.
Zaterdag 17 maart, van 14.00 tot 
15.00 uur. De toegang bedraagt voor 
leden € 7,50. Niet-leden betalen € 
10,-. Reserveren is mogelijk via 023-
5115300. x

De altviool: een muzikale lezing



  20



Mens & Muziek donderdag 15 maart 2012 21

santpoort-noord - Op vrijdag 16 
maart om 20.00 uur zijn de winaars 
van de laatste landelijke auditie van 
de Stichting Vrienden van het Lied te 
gast in 't Mosterdzaadje. Het zijn mez-
zosopraan Ruth Willemse en pianist 
Vital Stahievitch. In het programma 
'Golven van hoop en een zee van tra-
nen' worden liederen gezongen van 
Schumann, Quilter, Elgar en Haydn's 
solocantate Arianna a Naxos.

door Paula Blom

De ingetogen en dramatische cyclus 
over Mary Stuart, Queen of Scots, 
voert de luisteraar mee over zee, 
van Frankrijk naar Engeland. Stra-
lend, onweerstaanbaar innemend 
en vol hoop zijn de Shakespeare 
Songs van Roger Quilter over leven, 
liefde en dood. Een zee van tranen 
in de cantate van Haydn waarin 
Arianna de van haar wegvarende 
Theseus beweent. Tot slot eindigt 
het recital met Edward Elgars Sea 
Pictures die in sfeer sterk wisselen: 
van kalme lieflijke zeeën tot duide-

lijk hoorbare woeste stormen.
Mezzosopraan Ruth Willemse is 
samen met haar begeleider, pia-
nist Vital Stahievitch, toegetreden 
tot de solistenlijst van de Vrienden 
van het Lied. Deze vereniging is uit 
liefde voor de liedkunst opgericht 
en streeft naar verbreiding van de 
liedkunst onder vakmusici, com-
ponisten en publiek. Vrijwel alle 
bekende Nederlandse liedzangers 
zijn bij de Vrienden van het Lied 
begonnen.
Ruth Willemse won prijzen en 
beursen en vormt sinds 2005 een 
liedduo met Vital Stahievitch, die 
zij ontmoette op het Conservatori-
um van Amsterdam. Zij werkt ook 
samen met het Matangi Quartet, 
met wie ze in 2012 haar solodebuut 
in de Kleine Zaal van het Concertge-
bouw zal maken. Zij werkt als solist 
in opera en oratoria.
Pianist Vital Stahievitch (1980) stu-
deerde in Minsk en sloot in Amster-
dam zijn studie cum laude af. Hij 
won in Nederland en in het buiten-
land veel prijzen, maakt grote con-

certreizen over de wereld en er zijn 
meerdere cd's van hem gemaakt.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Over land en Zee
Ruth Willemse en Vital Stahievitch

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op vrijdag 30 en zaterdag 
31 maart wordt door leden van de Pro-
testantse Kerk van Heemstede en Het 
Trefpunt te Bennebroek de musical 
Maria gespeeld. De musical speelt 
zich af in een Frans dorpje waar op 
een dag een reizend theatergezel-
schap langskomt. De groep speelt 
op verzoek improviserend theater. Ze 
besluiten in overleg met de dorpelin-
gen om het levensverhaal van Maria 
tot leven te laten komen in spel en 
zang en nodigen de dorpelingen uit 
om mee te spelen.

Door de voorstellingen van de the-
atergroep die op een verrassende 
manier thema's uit het leven van 
Maria vervlechten met levensver-
halen van de dorpelingen, gebeurt 
er iets in het leven van vrijwel alle 
dorpelingen. Ze gaan vragen stel-
len. Aan zichzelf en aan elkaar.
Vragen over zin en onzin, verdriet 
en hoop, geloof en liefde, loslaten 
en vasthouden, begin en einde, 
dood en leven, dromen en visioe-

nen, over geheimen, vastgeroeste 
patronen en emoties. En soms is 
het net of de dorpelingen zelf met 
Maria meelopen. Waardoor haar 
vragen ook hun vragen worden. En 
haar antwoorden ook hun antwoor-
den. Zo krijgt Maria de plek die ze 
ook inneemt voor veel mensen: 
een nabije moeder met oog voor 
wat een mens daadwerkelijk nodig 
heeft aan begrip en mededogen. 
Aan warmte en liefde.
Dat is de kern van de Musical Maria 
die door leden van de Protestantse 
Kerk van Heemstede en Het Tref-
punt te Bennebroek opgevoerd zal 
worden. De voorstelling zijn op vrij-
dagavond 30 maart om 20.00 uur en 
zaterdag 31 maart om 15.00 uur en 
20.00 uur in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18 in Heemstede. De 
regie is in handen van Marijke Kots 
en de muziek staat onder leiding 
van Wil Bakker.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website www.mariademusical.nl of 
telefonisch via 023-5847458. x

Musical in en door de Kerk

santpoort-noord - De pianist Frederic 
Voorn is op zondag 18 maart om 15.00 
uur te gast in 't Mosterdzaadje, met 
op het programma Beethoven.

door Paula Blom

Frederic Voorn is niet alleen een 
goed pianist maar heeft ook veel 
kennis over pianomuziek. Hij 
maakt het Radio 4 programma 
'Pianistenuur'. Ook is hij een niet 
onverdienstelijk componist en diri-
gent.
Het programma heet 'Beethovens 
Vrije Pianosonates'. De sonates opus 
26, 27 en 28 van rond 1800 luidden 
het begin van de romantiek in. De 
vier sonates kennen een zeer vrije 
stijl. Ze mogen tot de hoogtepun-
ten van zijn eerste periode worden 
gerekend. 
De sonate opus 26 (met de treur-
mars) behoort tot zijn meest gelief-
de werken, maar wordt vreemd 
genoeg weinig gespeeld. Van de 
twee sonates opus 27 is de eerste 
weinig bekend en de tweede met 
de titel Mondscheinsonate bekend 
en geliefd. Toch kan 27/2 volgens 
Frederic Voorn niet tippen aan de 
sonate opus 27/1, waarin thema's 
en gedachten in ieder deel terugko-
men en Beethoven de grenzen van 

de bekende muziekvormen tot in 
het uiterste weet op te rekken.
Tot slot volgt nog de Sonate opus 
28.uit 1801. Deze wordt ook wel de 
Pastorale genoemd en de Andante 
hieruit was Beethovens lievelings 
pianostuk.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Vrije pianosonates
Beethoven door Frederic Voorn

(Archieffoto).

bennebroek - Muziek doet iets met 
onze emoties. Muziek kanaliseert 
emoties. Twee avonden rond de 
'muzikale Jacobsladder' laten het 
publiek dat meebeleven. De Jacobs-
ladder komt uit het bijbelboek Gene-
sis, waar Jacob droomt van engelen, 
die omhoog en omlaag klimmen over 
een ladder naar de hemel, zoals musi-
ci toonladders op- en aflopen.

Ds Wybe Dijk leidt deze avonden in. 
De eerste avond was in november. 
Toen klommen de engelen langs de 
Jakobsladder omhoog. De tweede 
avond is straks op 20 maart. Deze 
tweede avond kan men los van de 
eerste avond bezoeken en valt in de 
zogenaamde veertigdagentijd. Tra-
ditioneel is dat een tijd van inkeer 
en passie.
Met de muziek belanden de aanwe-
zigen met beide voeten belanden 
we op de grond, in de modder van 
misère en lijden, van passie. En 
daarmee bij Pasen. Gehoord wordt 
muziek van Mendelsohns bij psalm 
22. De psalm die begint met: "Mijn 
God, mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten?" Dat vierde kruiswoord 
inspireerde meer componisten, 
zoals Gounod, MacMillan, Bach en 
Franck. Hun composities worden 
afgewisseld met de tekst "Agnus 

Dei qui tollis peccata mundi", dat 
wil zeggen: "Lam Gods dat de zon-
den van de wereld wegneemt." Dat 
wordt gehoord in muziek van Bar-
ber, Cherubini, Stravinsky, Verdi en 
Rossini.
Zo komen we via taal en muziek 
weer terug in de alledaagse wer-
kelijkheid. Van daar uit kan de 
Jakobsladder opnieuw beklom-
men worden. De Jakobsladder kan 
als een ware toonladder eindeloos 
herhaald worden. Door de afwisse-
ling van componisten, tijdperken 
en regio's ontstaat een boeiend 
geheel.
Belangstellenden zijn welkom op 
dinsdag 20 maart om 20.00 uur 
in 't Trefpunt aan het Akonieten-
plein 1 in Bennebroek. De toegang 
bedraagt € 5,-. x

Een muzikale Jacobsladder

Wybe Dijk (Publiciteitsfoto).

bloemendaal/haarlem - Stichting 
De Kleine Opera presenteert Puc-
cini's 'Suor Angelica'. Een kloos-
termysterie, maar dan Neder-
lands gezongen. De uitvoering is 
in handen van sopraan Francis 
van Broekhuizen, mezzosopraan 
Xandra Mizée, pianist Jaap Stork 
en fluittiste Brigit de Klerk en 
leerlingen van de Bloemendaalse 
muziekschool. De voorstelling 
wordt uitgevoerd op vrijdag 16 
maart in het gemeentehuis van 
Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 158 in Overveen en op 
zondag 18 maart in de Remon-
strantse Kerk aan de Oranjekade 1 
in Haarlem, aanvang beide keren 
om 20.00 uur. Kaarten á € 12,50 
(tot 15 jaar € 7,50) zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Zie ook www.
dekleineopera.nl. x

Puccini in het
Nederlands

haarlem - Op zondag 18 maart vanaf 
13.00 uur zal het Haarlems Draai-
orgelmuseum aan de Küppersweg 
3 worden omgetoverd in een Belgi-
sche danszaal. Buiten de Belgische 
dansorgels uit de collectie van het 
museum zullen ook twee gastorgels 
hun klanken laten horen.
De twee gastorgels zijn de Westfries 
uit Leiden en de Pansfluiter uit 
Gouda. Beide orgels hebben Belgi-
sche roots en een typisch Belgische 
klank, alleen zit er een kleine zeven-
tig jaar verschil in het bouwjaar. Wat 
zij nog meer gemeenschappelijk 
hebben, is het spelen van aanste-
kelijke dansmuziek. Samen met de 
orgels uit de museumcollectie zullen 
zij ruim een eeuw dansorgels ver-
tegenwoordigen. De Pansfluiter is 
een exemplaar van circa 1900 uit de 
fabriek van Van Steenput te Hobo-
ken bij Antwerpen. Het nieuwste is 

een modern dansorgel uit 2010.
Natuurlijk zal dan ook de muziek 
enorm verschillen. Werden rond 
1900 de polka en de mazurka 
gedanst, in 2012 zal de boogie 
woogie en de populaire foxtrot het 
winnen op de vlaamse dansvloer. 
Natuurlijk zullen ook de wals, rumba 
en cha cha cha niet ontbreken.
Laat je vandaag verrassen door het 
verschil in klank, een verscheiden-
heid van mooie dansmuziek, geniet 
van een Belgisch pintje en maak 
een dansje op de dansvloer. En dat 
de dansvloer in het museum ook 
werkelijk uitnodigt tot de dans, is al 
bewezen.
Zondagmiddag 18 maart in het 
Draaiorgelmuseum Haarlem aan de 
Küppersweg 3. Openingstijden zijn 
van 12.00 tot 18.00 uur. De toegang 
is gratis. Zie ook www.draaiorgelmu-
seum.org. x

Een Belgische middag in het
Draaiorgelmuseum Haarlem

haarlem - Op zaterdagmiddag 17 
maart om 16.00 uur brengt Haar-
lems Koor Lokaal in de Doops-
gezinde Kerk in de Frankestraat 
een bijzondere uitvoering van 
de beroemde Petite Messe Solen-
nelle van Gioacchino Rossini. De 
uitvoering door HKL is bijzonder, 
omdat dirigent Wim Dijkstra 
heeft gekozen voor een bewer-
king door Gustavo Trujillo. Hier-
bij zijn de meeste solistenpartijen 
voor koor bewerkt en de begelei-
ding wordt verzorgd door piano 
en accordeon. Het geheel staat 
op 17 maart onder leiding van 
dirigent Wim Dijkstra. Aanvang 
is 16.00 uur in de Doopsgezinde 
kerk aan de Frankestraat 24 in 
Haarlem. De toegang bedraagt € 
15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.haarlemskoorlokaal.nl en 
aan de zaal. x

Petite Messe
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BELASTINGSERVICE

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 2011. U kunt ons bellen 
voor een afspraak. 

GEZELLIGE MAALTIJDEN

Paaslunch in Oldenhove, Dompvloedslaan 1, Overveen
2e Paasdag, maandag 9 april, 12.30 uur
Dineren in Nova Restaurant, Zijlweg te Haarlem
Woensdag 25 april, 18.00 uur

WORKSHOPS

Onlineshoppen: winkelen met uw computer
Vanaf woensdag 28 maart, 15.00 - 17.00 uur, 3 lessen
Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat 109, Haarlem 
Voor wie van bloemen houdt, lenteboeket
Dinsdag 17 april, 14.00 - 16.00 uur
Annemieke’s Pluktuin Hillegom
Digitaal fotograferen, wat kunt u met uw digitale camera
Vanaf woensdag 18 april, 15.00 - 17.00 uur, 3 lessen
Locatie Zuid

THEMABIJEENKOMSTEN

Reis langs de Nijl, diapresentatie door Bert Roebert
Donderdag 22 maart, 10.30 - 12.00 uur
Locatie Zuid
Elektrische fietsen, een deskundige geeft informatie
Donderdag 5 april, 14.30 - 16.00 uur
Locatie Noord
Geschiedenis van Bennebroek, door Martin Bunnik
Donderdag 19 april, 10.00 - 12.00 uur
Locatie Zuid

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Bel ons voor meer informatie

Bus Welzijn Bloemendaal
Wij halen u thuis op en brengen u naar een adres in de gehele gemeente 
e.o., incl. ziekenhuizen.
Vervoer op maat
Onze vrijwilligers rijden u met hun eigen auto naar uw afspraak (zoals 
arts) en kunnen u ook begeleiden. 

BEWEGEN, GOED VOOR U! 

Wandelen rondom Bennebroek
Woensdag 28 maart en woensdag 25 april, 10.00 uur
Locatie Zuid
Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 2 april, 10.00 uur ‘t Panneland
Recreatief fietsen
Woensdag 4 april, 9.30 uur: rondje Zandvoort
Locatie Noord
Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!

Tata Steel RC Cup 
Vrijdag 20 april, 11.00 – 15.00 uur VOL!
Locatie: terrein Model Auto Club Heemstede
Workshop beatmixen, scratchen, backspin en beatboxen
Zaterdag 21 april van 13.30 – 17.30 uur The Spot in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, kosten € 17,50 bij minimaal 10 deelnemers
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1 

Elke dinsdag van 16.00 – 18.00 uur Girls Only in The Spot in 
Bennebroek
Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis 
entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur Inloopavond in The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Elke woensdag van 14.00 - 16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis in 
Vogelenzang
Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A 

Op donderdagen tussen 10.00 – 14.00 uur JIP Bloemendaal op school 
Thema: genotmiddelen/drugs 
6 april  MCA, 13 april Kennemerlyceum, 20 april Hartenlustschool

Elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur sport & spel Bennebroek
Leerlingen van groep 5-8 van Sparrenbosschool kunnen in de gymzaal 
gratis meedoen aan o.a. basketbal, voetbal, volleybal, trefbal.
Locatie: Sparrenbosschool

Elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur Inloopmiddag Dorpshuis in 
Vogelenzang
Leeftijd 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Elke vrijdag van 16.00 - 18.00 uur GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis 
entree
Locatie: Welzijn Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 125

Elke vrijdag van 19.30 – 22.30 uur Inloopavond in The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Meer info
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
en FACEBOOK.COM/
JONGERENWERKBLOEMENDAAL

haarlem/overveen - Gedeputeer-
de Staten (GS) hebben positief 
gereageerd op het verzoek van 
de gemeente Bloemendaal voor 
de realisatie van een bezoekers-
centrum voor het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland (NPZK) ten 
noorden van de Zeeweg, bij het 
parkeerterrein Het Koevlak.

door Michiel Rehwinkel

Dit ter vervanging van het bezoe-
kerscentrum de Zandwaaier op 
het terrein aan de zuidzijde van 
de Zeeweg. Omdat het gaat om 
bebouwing van het landelijk 
gebied is een ontheffing van 
de provincie nodig. Verstedelij-
king buiten bestaand bebouwd 
gebied is alleen toegestaan als 
nut en noodzaak zijn aange-
toond en de Adviescommis-
sie Ruimtelijke Ontwikkeling 

(ARO) GS positief heeft geadvi-
seerd over de ruimtelijke inpas-
sing. Aan beide voorwaarden is 
voldaan.
Het bestaande bezoekerscen-

trum Zandwaaier moet ver-
plaatst worden en initiatiefne-
mer PWN wil een bezoekers-
centrum direct aan de ingang 
van het natuurgebied ontwik-

kelen. Dat is niet mogelijk bin-
nen bestaand bebouwd gebied.
De ARO heeft in december 
2011 positief geadviseerd met 
als voorwaarde dat uitwerking 
moest worden gegeven aan een 
ander ontwerp voor parkeer-
terrein, duin en erf rond het 
bezoekerscentrum, met meer 
ruimtelijke en visuele samen-
hang en met boombeplanting 
op het parkeerterrein.
 Inmiddels hebben gemeente, 
initiatiefnemer en ontwer-
per een gewijzigd ontwerp 
gemaakt dat de deelgebieden 
duin - parkeren - erf beter met 
elkaar verweeft.
Gedeputeerde Staten zijn van 
oordeel dat het plan getuigt van 
goede ruimtelijke ordening en 
hebben besloten met het aan-
gepaste ontwerp akkoord te 
gaan. x

Groen licht provincie voor
bezoekerscentrum NPZK

Een Artist Impression van het beoogde nieuwe bezoekerscentrum (Foto: 
www.ovmfotografie.nl).

hoofddorp/regio - De Nederland-
se Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden (NVBS) houdt op 
donderdag 29 maart van 10.00 
tot 15.00 uur een informatiemarkt 
in de centrale hal van het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp.

Op deze dag draait alles om 
slechtziendheid en hoe je daar-
mee kunt leven. Mensen die 
zelf slechtziend zijn, zullen ver-
schillende hulpmiddelen laten 
zien en demonstreren. Denk 

aan speciale brillen, allerlei loe-
pen, handige hulpjes voor bij 
het lezen, in de huishouding, 
op het werk en in het verkeer. 
Er zijn ook deskundigen aan-
wezig op het gebied van reva-
lidatie, maatschappelijk werk, 
mobiliteit, enzovoort.
Ook te zien is hoe een computer 
kan spreken en het beeld ver-
groot kan worden, voor thuis of 
op het werk. Verder is te horen 
hoe op de televisie gesproken 
ondertiteling klinkt. Tevens zijn 

er sprekende horloges en klok-
ken, mobiele telefoons, appara-
tuur voor gesproken boeken en 
tijdschriften en de makkelijk te 
gebruiken voorleesmachine. Er 
is ook informatie over deelne-
men aan het verkeer en reizen 
met het openbaar vervoer.
Wie oude brillen kwijt wil, of 
andere niet meer gebruikte 
hulpmiddelen voor blinden of 
slechtzienden, kan ze op deze 
dag inleveren. Ze krijgen weer 
een goede bestemming. x

Slechtziendheid en hoe je daarmee kunt leven Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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haarlem - In navolging van Duitsland, 
waar veel Vorlesebühnes al een begrip 
zijn in het uitgaansleven als bijvoor-
beeld in Berlijn presenteert Eetcafé 
De Hoofdmeester in de Zijlstraat 18 
elke derde vrijdag van de maand Het 
Voorleestheater. Schrijvers lezen in 
wisselende samenstellingen vers-
geschreven proza voor, afgewisseld 
met muziek.

door René Snoeks

Op 16 maart wordt in de Hoofd-
meester het derde Voorleestheater 
gehouden. Dit keer wordt de muziek 
en zang verzorgd door entertainer 
Mylou Frencken.
Na de proefaflevering in december 
kwamen er zeer enthousiaste reac-
ties van het publiek en werden er 
spijkers met koppen geslagen: Het 

Voorleestheater verdient een Haar-
lems luisterpubliek en moet een 
vervolg krijgen.
Vanaf vrijdag 16 maart zullen er 
maandelijks diverse schrijvers in 
wisselende samenstellingen voor 
het voetlicht treden en hun vers-
geschreven proza voorlezen, afge-
wisseld met muziek. Dit keer lezen 
Joubert Pignon, Jan Veldman en 
Gerrie Hondius uit hun proza voor. 
De organisatie is in handen van 
Paul de Jager en Haarlems strip-
tekenaar/auteur Gerrie Hondius. 
Kom kennismaken en word prettig 
geprikkeld.
Aanvang is 20.30 uur, de entree 
bedraagt € 5,-. Het is mogelijk om 
vooraf een voordelige maaltijd te 
nuttigen in het café. x

Voorleestheater in Haarlem
Muziek en zang door Mylou Frencken

(Foto: R.S.P. © 2012).

haarlem - Op vrijdag 16 maart en op 
zaterdag 27 maart 2012 zijn de halve 
finalisten van het Amsterdams Klein-
kunst Festival te gast in Theater Nieuw 
Vredenhof in Haarlem. Ze zijn hier 
naar aanleiding voor de 25ste editie 
van de halve finalisten tournee die zij 
door verschillende theaters door het 
hele land opvoeren.

De 25ste editie van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival vindt plaats van 
12 tot en met 28 april met onder 
andere het Concours om de Wim 
Sonneveldprijs met nieuw klein-
kunst talent en het Amsterdams 
Kleinkunst Gala. De 25ste editie 

speelt zich af om de hoek van het 
Leidseplein in Theater Bellevue en 
het DeLaMar. Natuurlijk in Amster-
dam en tot die tijd een tournee van 
de nieuwe lichting aanstormende 
kleinkunstenaars, door het hele 
land en dus ook in Theater Nieuw 
Vredenhof in Haarlem.
Bezoekers kunnen kaartjes reser-
veren via de website van Theater 
Nieuw Vredenhof (www.nieuw-
vredenhof.nl) of door telefonisch 
te reserveren via 06-57559311. De 
kaarten kosten € 12.50 per stuk. De 
voorstelling begint beide avonden 
om 20.30 uur. x

Kleinkunst in Haarlem

bennebroek - Op zaterdag 17 maart van 
10.00 tot 11.30 uur zoekt boswachter 
Ron Dam van Landschap Noord-Hol-
land het voorjaar op. Hij laat graag de 
bloeiende planten in De Overplaats 
zien.

De bewoners van landgoederen bij 
Bennebroek hebben in het verleden 
gezorgd voor allerlei fleurige voor-
jaarsplanten. We noemen het stin-
senflora. Ze bloeien als de zon door 
de kale takken op de bosbodem kan 
schijnen. Het sneeuwklokje is er een 
voorbeeld van. Het komt oorspron-
kelijk uit Midden- en Zuid-Europa. 
Als de soort ergens groeit kan het 
zich gemakkelijk handhaven en 
soms hele stukken bedekken. Op 
De Overplaats staan meer van die 
soorten. De boswachter laat ze zien 

en vertelt er over. Ze dragen leuke 
namen als sneeuwroem, gevlekte 
aronskelk, slangelook en voorjaars-
zonnebloem. Ook de wilde en ster-
hyacint zijn er te bewonderen. En 
natuurlijk hoort men nog veel meer 
over dit prachtige landgoed.
Deelnemers verzamelen bij de 
ingang van speeltuin Linnaeushof 
aan de Glipperweg 4c, op de grens 
van Heemstede en Bennebroek. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via www.landschapnoordholland.
nl/de-natuur-in of via 088-0064455. 
De kosten bedragen € 6,50, Bescher-
mers betalen € 3,50, kinderen tot 12 
jaar € 3,50 en kinderen van Bescher-
mers € 2,50. x

Ook zo'n zin in het voorjaar?

Sneeuwklokje (Foto: Henk van Brug-
gen).

overveen/regio - Bij Poppentheater 
De Zilveren Maan is eind maart en de 
eerste twee weken van april de paas-
voorstelling 'Jan Klaeszen Klettert!' te 
zien. Poppentheater de Zilveren Maan 
bevindt zich in de Aardappelkelder op 
Landgoed Elswout in Overveen.

Jan Klaeszen wordt manusje van 
alles in een groot kasteel bij een 
koningin Amoer. Zij woont in een 
land waar de zon niet schijnt en 
het ijs en ijskoud is. De koningin 
is bedroefd, want niets wil meer 
groeien. Jan Klaeszen helpt haar, 
gaat op reis en ontmoet onderweg 
vreemde wezens. Hij vlamt, plompt 
en klettert in het rond. Een span-
nende Paasvoorstelling waarin Jan 
Klaeszen met de hulp van de kinde-
ren de zon weer laat schijnen.
De sprookjes en mythen van Jean-
nette Kuiper, zijn spannend en mys-
terieus, maar ook grappig. Zij weet 
niet alleen de harten van de kinde-
ren maar zeker ook in deze voor-
stelling de ouderen te ontroeren.
De voorstelling is te zien op woens-
dag 28 en zaterdag 31 maart en op 

zondag 1, woensdag 4, donderdag 
5, donderdag 12 en zaterdag 14 
april.  Kaartjes kosten € 8,50 voor 
kinderen en € 10,- voor volwasse-
nen (korting met HaarlemPas en 
seniorenpas). Voor meer informatie 
en reserveren kan men bellen met 
06-22946290 of ga naar www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl. x

Jan Klaeszen Klettert

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op zaterdag 24 maart orga-
niseren NieuweTeisterbant en STAAL-
catering weer een 'Zomertijdendiner' 
dat om 19.00 uur begint in De Vis-
hal aan de Grote Markt met kunst, 
literaruur, muziek en uiteraard een 
heerlijke dis.

door René Snoeks

Het eerste zomertijddiner op de 
mooiste plek van Haarlem in 2011 
was een groot succes en krijgt nu 
een vervolg. Thema van de tweede 
avond is Aphrodite, naar de gelijk-
namige tentoonstelling die momen-
teel te zien is in De Vishal.
De volgende godinnen van Haar-
lem lezen voor: Lilian Blom, Manon 
Duintjer, Anne-Gine Goemans en 
Judith Uyterlinde. 
Kosten voor de avond zijn € 49,50 
inclusief een halve fles wijn. De 
reservering is definitief na overma-
king van € 49,50 op ING 9437853 

ten name van Stichting Cultuur-
monument onder vermelding van 
Zomertijddiner. Kijk voor meer 
informatie op www.nieuweteister-
bant.nl. x

Zomertijddiner in de Vishal
Op de mooiste plek van Haarlem

(Foto: Nieuwe Teisterbant).

Vrijdag 16 maart

Over Land en Zee

20.00 | Laureaten van de Vrien-
den van het Lied, mezzosopraan 
Ruth Willemse en pianist Vital 
Stahievitch, voeren liederen uit 
van Schumann, Quilter, Elgar en 
Abeliovich. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Patronaat

21.00 | 40 UP met Harry de Win-
ter & Alex van Oostrum. € 12,50 
[21+]. Dommelsch Zaal. 22.30 | 
Audio Adam. Melodieuze poprock, 
gratis in het Café. 23.00 | 23.00 | 
Haarlemse Lente. Alle hedendaagse 
kunstclubs uit Haarlem laten 
zien dat de stad meer te bieden 
heeft dan alleen De Hallen. Het 
programma biedt perfomances, 
dans, exposities en muziek. Gra-
tis entree. Kleine Zaal van het 
Patronaat. Met afterparty.

Zaterdag 17 maart

Patronaat

20.30 | GEM + The Hype. € 10,-. Klei-
ne Zaal. 21.00 | Zita Swoon Group 

[B]. Fraaie combinatie van blues/
akoestische folk met traditionele 
Mandinka muziek uit West-Afrika. 
€ 19,-. Dommelsch Zaal. 22.00 | C-

Jay's Electric Cafe staat garant voor 
kwaliteits progressive en techno 
met een vleugje deephouse. Gra-
tis in het Café. 23.00 | Superstijl 
met DJ team The Babemagnets 
en VJ Random. € 11,- [18+]. Dom-
melsch Zaal.

Zondag 18 maart

Koffieconcert

12.00 | Koffieconcert met het 
Christelijk Mannenkoor IJmui-
den o.l.v. Klaas Koelewijn en 
Brassband  Felison Brass o.l.v. 
Patricia Geertse. Het Kruispunt, 
Zon Bastion 3 in Velserbroek. 
Gratis entree.

Finale Popsport

14.30 | Een aantal maanden zijn 
acht bands, twee singer/songwri-
ters en een DJ, bezig geweest met 
het volgen van workshops gege-
ven door professionals uit het 
veld. PopSport is voor jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar. Op deze 
finale kan iedereen laten zien 
hoe ze gegroeid zijn. De jury zal 
bepalen welke act er door mag 
naar het landelijke traject. Gratis 
entree. Kleine Zaal van het Patro-
naat.

Vrije pianosonates

15.00 | Pianorescital van Frederic 
Voorn in het teken van Beetho-
ven. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

De Rusthoek

15.00 | Tenorsaxofonist Arthur 
Heuwekemeijer, pianist Mark 
van der Feen, contrabassist Joep 
Lumeij en drummer Nanning van 
der Hoop. Grand Café de Rust-
hoek, Bloemendaalseweg 141 in 
Bloemendaal. Gratis entree.

Twee vleugels

16.00 | Het pianoduo Scholtes-
Janssens speelt werken van Ravel, 
Poulenc en Strawinsky. € 17,- [CJP/
studenten € 10,- en tot 16 jaar € 
7,-]. Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerks-
plein in Haarlem Reserveren 
mogelijk via 023-53140501 en 
info@kootpiano.nl x

velserbroek - Toneelgroep de Veste 
uit Velserbroek zou op 17 en 18 
maart een uitvoering geven. De 
uitvoeringen op die data kunnen 
echter niet doorgaan in verband 
met een ziekenhuisopname van 
een van de spelers. De voorstelling 
is nu verzet naar 14 en 15 april op 
dezelfde plaats en op zelfde tijden. 
Kaarten bestellen kan via het con-
tactformulier op de website www.
toneelgroepdeveste.nl of telefo-
nisch op nummer 023-5365905 of 
aan de zaal voor aanvang. x

Geannuleerd
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heemstede/hilversum - "Het is lente 
en ik krijg vandaag mijn eigen bijen-
volk, imker Pim is onderweg!" klinkt 
het opgetogen uit de mond van DJ Giel 
Beelen afgelopen dinsdagochtend 
vroeg tijdens zijn radio-uitzending 
Giel op 3FM. Op datzelfde moment 
rijdt imker Pim Lemmers nog op de 
A1 met op de achterbank 12.000 bijen 
richting het Media Park in Hilversum. 
Beelen: "De mensen zullen me wel 
gaan haten hier op het Media Park, 
maar het is voor een goed doel!"

door Michiel Rehwinkel

In het kader van het Jaar van de Bij 
kreeg Haarlemmer Giel Beelen eer-
gisteren uit handen van imker Pim 
Lemmers uit Heemstede zijn eigen 
bijenvolk, wat live op 3FM te horen 
was. Beelen gaf de koningin van het 
bijenvolk direct de naam Fleur.
"Ik heb Giel begin van het jaar bena-
derd of hij zin had in een eigen bijen-
volk", zegt Lemmers. "Hij reageerde 
direct positief, waarna het balletje 
is gaan rollen. Zo moest er eerst 
toestemming van de beheerder van 
het Media Park komen. Uiteindelijk 

heeft het twee maanden geduurd, 
maar de bijen staan werkelijk op 
een prachtige plaats in het Park. 
Ik hoop dat de dames dit jaar veel 
media-aandacht zullen krijgen."
Binnenkort zal de imker meer pro-

minenten een bijenvolk aanbieden. 
Zo krijgen ook Erik van Muiswin-
kel en het presentatieduo Janine en 
Menno van het programma Vroege 
Vogels een eigen bijenvolk. Lem-
mers: "De complete lijst van promi-
nenten maak ik over een week of 
twee bekend. Ik wacht nog op een 
reactie van een tweetal dames: een 
schrijfster en een cabaretière."
Naast aandacht voor de honingbij, 
zet de imker zich ook voor de soli-
taire bij in. "Komende week worden 
in Heemstede meer dan honderd 
insectenhotels bezorgd. Deze hotels 
zijn gemaakt door arbeidscentrum 
De Boei uit Vlaardingen. Hier wer-
ken mensen met een verstandelijke 
beperking. De hotels zien er prach-
tig uit. Je kunt ze openklappen en 
in de plastic slangetjes kun je het 
nestelen van de behangers- en met-
selbijen goed volgen. Heel educatief 
voor bijvoorbeeld op scholen."
Deze insectenhotels zullen onder-
meer worden verkocht op Kinder-
boerderij 't Molentje in Heemstede 
(alleen op zondag 1 april) en bij 
Duincentrum De Zandwaaier in 
Overveen. De uitzending van Giel 
Beelen van afgelopen dinsdag is 
terug te beluisteren en te bekijken 
op www.giel.vara.nl. x

'BIJzonder Giel-volk'

Ook de bijen zelf werden, geassisteerd door Pim Lemmers, door Giel Beelen aan 
het woord gelaten. "Ja ja mensen, eigen volk eerst! 2012 is het Jaar van de Bij 
en daarom krijg ík het Bijen-GIEL-volk" (Foto: Giel.Vara.nl)

Giel Beelen: "Imker Pim Lemmers plaatste op de vroege ochtend samen met mij 
een volk van 12.000 bijen en het worden er nog veel meer. Mensen zullen me 
wel gaan haten hier op het Mediapark, maar het is voor een goed doel" (Foto: 
Giel.Vara.nl). x

De Haarlemse DJ vierde het officiële 
begin van de lente met het zelf plaat-
sen van zijn eigen bijenvolk  (Foto: 
Giel.Vara.nl).

vogelenzang - Op zondag 25 maart 
organiseert Stichting Natuurbe-
lang AWD samen met veel vrij-
willigers een manifestatie en pro-
testwandeling in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen tegen de 
plannen om toch een fietspad aan 
te leggen in de AWD. De plannen 
zitten in een stroomversnelling. 
Op 29 maart zullen de plannen in 
Amsterdam behandeld worden. 
De protestwandeling begint om 
14.30 uur bij ingang Oase van de 
Amsterdamse Waterleidingdui-
nen in Vogelenzang. x

Protestwandeling

heemstede/regio - Politiemensen 
zagen woensdag eind van de mid-
dag op de Franz Lehárlaan een 
bromfietser rijden zonder helm 
op. Toen zij de bestuurder langs 
de kant van de weg zetten en om 
zijn rijbewijs vroegen, verklaarde 
de man dit niet te kunnen tonen 
omdat dit al was ingevorderd. De 
33-jarige Haarlemmer was erg 
onvast ter been en had bloeddoor-
lopen ogen. Na een blaastest bleek 
hij fors onder invloed van alcohol 
te zijn. Bij hem werd na ademana-
lyse een promillage van maar liefst 
3,7 te hebben. Dit is ruim zeven 
keer de wettelijk maximaal toege-
stane waarde. De man bleek zijn 
rijbewijs kwijt geraakt te zijn bij 
een controle eerder deze maand, 
bij hem werd toen ook een veel te 
hoog alcoholpromillage gemeten. 
De man moet zich voor de rechter 
verantwoorden. x

3,7 (!) Promille

heemstede - Nadat een bewoner van 
de Fazantenlaan in Heemstede 
afgelopen maandag glasgerinkel 
hoorde bij de buren ging hij kij-
ken. Het bleken inbrekers te zijn 
die de woning in probeerden te 
komen door een raam te force-
ren. Zij gingen er vandoor toen de 
buurman zijn gezicht liet zien. x

Mislukte inbraak

Ivo OpsteltenIvo Opstelten NetwerkenNetwerken
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bloemendaal - Op 19 maart vult de 
burgerzaal van het gemeentehuis van 
Bloemendaal zich met bezoekers van 
de 'najaarsvergadering' van de VVD 
regio Kennemerland, zoals in de uit-
nodiging staat. De verwisseling met 
het voorjaar is een teken aan de wand. 
Opstelten vertelt niets nieuws en veel 
vragen ketsen op hem af. Een teleur-
gestelde partijgenoot: "Het is aardig 
om de man te horen praten, maar het 
was beter geweest als hij ook iets had 
gezegd."

door Ruud Vader

In zijn inleiding geeft Opstelten een 
overzicht van zijn plannen en prio-
riteiten. Die liggen bij 'high impact 
crime' (veel voorkomende crimina-
liteit, -red.), bij het aanpakken van 
criminele jeugdgroepen, bij georga-
niseerde criminaliteit en bij cyber-
crime. Hij vertelt over de vorming 
van één landelijk politiekorps, dat 
straks in tien regio's gaat opereren. 
Het recente rapport van de reken-

kamer, dat uiterst kritisch is over de 
effectiviteit van de totale keten van 
strafbare feiten (aangifte, opsporing 
en bestraffing, -red.), vindt hij een 
"geschenk uit de hemel." De rap-
portage gaat, zegt hij, namelijk tot 
september 2010 en pas in oktober 
van dat jaar trad hij aan als minister. 
Hij gaat het rapport nu gebruiken als 
nul-meting.  De inleiding beweegt 
zich toe naar het moment van vra-
gen en antwoorden. Voor het zover 
is maait Opstelten alvast wat gras 
weg om de aanwezige burgemees-
ters - die van Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmermeer en Leiderdorp - ter 
wille te zijn: "U vraagt zich natuur-
lijk af of een landelijk politiekorps 
niet te ver van de regionale en lokale 
werkelijkheid komt te staan. Daar 
kan ik u gerust over stellen. De bur-
gemeesters blijven verantwoordelijk 
voor het veiligheidsbeleid. En de pri-
oriteiten die in lokale driehoeken 
worden gesteld (vergaderingen van 

burgemeester, politiechef en open-
baar ministerie, -red.) bepalen de 
dienst, wat ook de landelijke priori-
teiten zijn."
Ook mogelijke vragen over het 
bezuinigingsoverleg in het Catshuis 
vangt hij handig af: "U weet niets en 
dat geldt voor mij ook."

Waar een wil is
Na de inleiding komen er vragen uit 
de zaal. Of er niet ook tien veiligheids-
regio's moeten komen. Opstelten: 
"Nee, die moeten we eerst een kans 
geven en dan evalueren. Daarna zien 
we het wel." Waarom hij een brief 
van een meneer uit Vogelenzang 
over oorlogsdaden van het kabinet 
(leveren van wapens) niet beant-
woordt. Opstelten: "Die brief ken ik 
niet, maar als u hem straks aan mij 
geeft zal ik er eens naar kijken."
Dan is er een vraag over zijn uit-

spraak in een televisieprogramma, 
waarin hij heeft gezegd: "Waar een 
wil is is een weg." Of Opstelten in die 
sfeer iets wil zeggen over het ont-
houden van spreekrecht van ouders 
bij de rechtszaak tegen Robert M. 
Opstelten: "Een tv-programma is 
veel gemakkelijker dan de werke-
lijkheid. Dan heb je te maken met 
kamerleden en allerlei instanties. 
Over zaken die onder de rechter zijn 
zeg ik trouwens niets."
Een ontwijkende reactie geeft hij 
ook als Raimond Dufour, voorzit-
ter van het Landelijk Overleg Cof-
feeshopbonden, vraagt waarom hij 
de verworvenheden van het Neder-
landse gedoogbeleid te grabbel 
gooit. Opstelten: "Wij willen de cof-
feeshops niet afschaffen, maar inper-
ken. Daar zijn buitenlandse collega's 

van mij enthousiast over en bedenk 
dat blowen slecht is voor jongeren. 
Ik praat straks graag nog even verder 
met Dufour, maar ik ken hem en wij 
zullen elkaar niet overtuigen."
Er wordt ook een vraag gesteld over 
de extreme verhoging van de Griffie-
kosten, waardoor het zoeken van je 
recht onbetaalbaar wordt. Daar rea-
geert Opstelten niet op. Wat hij vindt 
van de gecastreerde jongen waar de 
commissie Deetman geen onderzoek 
naar wilde doen. Opstelten: "Wat ik 
daarover heb gelezen is vreselijk. 
Maar ik bepaal mijn standpunt pas 
nadat Deetman en zijn commissie in 
een hoorzitting de gelegenheid heb-
ben gehad om hun kant van de zaak 
te belichten." Tot zover kun je nog 
denken - iedereen heeft het recht op 
zijn eigen antwoorden op vragen uit 
de zaal. Maar dan wordt het gênant.
Een politica vraagt of Opstelten de 
timing van de invoering van de wet 
Werken naar Vermogen per 1 janu-
ari 2013 wel opportuun vindt: "Er 
zitten meer dan 100.000 werkeloze 
mensen thuis die hun razende best 
doen om een baan te krijgen. Maar 
die banen zijn er niet. Is die wet dan 
niet wrang?" Opstelten: "Ik vind de 
wet heel goed. We moeten zorgen dat 
werklozen gewoon de banen accep-
teren die hen worden aangeboden 
en anders worden ze in hun uitke-
ring gekort." De teleurgestelde partij-
genoot fluistert: "Hij snapt de vraag 
niet eens. Als die banen er zouden 
zijn, zouden de werkelozen ze toch 
graag aannemen." Een Aalsmeerder-
brugger vraagt of Opstelten iets kan 
doen aan de 'onzinnigheid' dat boe-
ren bacteriën willen bestrijden met 
zeep en bier, maar dat dat niet mag 
omdat zeep en bier geen erkende 
bestrijdingsmiddelen zijn. Opstel-
ten: "Is dit al aangekaart bij kamer-
leden of het ministerie?" Ja zegt de 
spreker, minister Bleker heeft respijt 
gegeven om dit op te lossen. Opstel-
ten: "Dan zal ik mijn collega Bleker 
uw compliment doorgeven." x

Soms gênante antwoorden
Minister Ivo Opstelten spreekt in Bloemendaal

Vragen over echt actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe politie CAO 
(er werd buiten een bescheiden protest gevoerd) werden door Ivo Opstelten 
vooraf al handig afgevangen (Foto: Ruud Vader).

Met ruim 200 aanwezigen was de burger-
zaal van het gemeentehuis tot de laatste 
stoel bezet (Foto: Ruud Vader). x

haarlem/heemstede - SenZ, de leden-
service van ViVa! Zorggroep en de 
Bibliotheek Haarlem en omstreken 
bieden elkaars leden kortingen op het 
lidmaatschap.

Leden van SenZ krijgen in 2012 
op vertoon van de SenZpas een-
malig € 5,- korting op het jaar-
abonnement (basis- of comfort-
abonnement) van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken. Dit geldt 
alleen voor nieuwe leden van de 
Bibliotheek. Ook worden geen 
administratiekosten à € 2,50 gere-
kend. Leden van de Bibliotheek 
krijgen in 2012 € 2,75 korting op 
het lidmaatschapsgeld van SenZ. 

Dit geldt uitsluitend voor betaling 
per automatische incasso en alleen 
voor nieuwe leden van SenZ.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
www.senzpas.nl of bel voor SenZ 
met 088-9958822 en de Bibliotheek 
Haarlem met 023-51153 00. x

Samenwerking
SenZ en Bieb

Smederij
Van Riessen

Hek- en siersmeedwerk
Staalconstructies

Houtkachels en open haarden

www.smederijvanriessen.nl
023-5252256 Bloemendaal 

bloemendaal/regio - Op maandag 9 
april, Tweede Paasdag, organiseert 
de Lionsclub Zuid-Kennemerland in 
samenwerking met de Atletiekver-
eniging Haarlem de 27ste editie van 
de Lions Heuvelloop. Traditioneel 
vindt dit evenement plaats rond 't 
Kopje van Bloemendaal. Drie jaar 
geleden werd de loop echter uitge-
breid met een aparte 10 kilometer in 
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Beheerder PWN heeft, dankzij 
de goede samenwerking, ook voor 
dit jaar weer toestemming gegeven 
tot het benutten van het duinpar-
cours.

Wel heeft de organisatie, in ver-
band met de druk op het park, 
besloten om het totaal aantal deel-
nemers voor de 10 en 15 kilometer 
te limiteren tot 500. Lopers die zich 
vooraf aanmelden via de website 
hebben een grotere kans op deel-
name dan degenen die zich op de 
dag zelf opgeven, want de limiet 
wordt strikt gehandhaafd. De win-
naar van de 15 kilometer loop ont-
vangt een overnachting voor twee 
personen in een luxe kamer met 
Amerikaans ontbijt in één van de 
Nederlands Park Plaza hotels.
De Lions Heuvelloop is opgenomen 
in het drie jaar geleden opgerichte 
'Runnersworld Kennemer Loopcir-
cuit. Een zestal lopen in de directe 
omgeving vormen de basis van dit 

door Runnersworld Haarlem geïni-
tieerde circuit. Deelnemers die vier 
lopen succesvol hebben afgerond, 
ontvangen een extra aandenken.
De start van de Heuvelloop is om 
11.00 uur op de hoek van de Lonbar 
Petrilaan en de Hoge Duin en Daal-
seweg in Bloemendaal. De 10 en 15 
kilometer gaan, evenals vorig jaar, 
geheel door de duinen. De 5 kilo-
meter gaat onmiddellijk na de start 
over 't Kopje. De loop is bestemd 
voor jong en oud. Iedereen die zich 
fit genoeg voelt is welkom. Van de 
lopers wordt wel een discipline ver-
wacht ten aanzien van het lopen 
door een natuurpark.  Hetzelfde 
geldt natuurlijk ten opzichte van 
de bewoners langs het parcours.
De opbrengst van de 27ste Heuvel-
loop gaat naar de Reddingsbrigade 
Bloemendaal en de Stichting de 
Baan in Haarlem. Laatstgenoemde 
stichting organiseert al bijna veer-
tig jaar de recreatie en vrijetijdsbe-
steding van mensen met een ver-
standelijk handicap in Zuid-Ken-
nemerland.
Inschrijving is mogelijk via www.
lionsheuvelloop.nl of op de dag van 
de loop zelf vanaf 09.30 in de Tette-
rodehal in Overveen. Bedrijven en 
instellingen die mee willen doen, 
kunnen zich aanmelden bij Wou-
ter Tol via info@lionsheuvelloop.
nl. Meer informatie is te vinden op 
de voornoemde website. x

27ste Lions Heuvelloop
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zandvoort - Het Oranje Fonds organi-
seerde afgelopen vrijdag en zaterdag 
weer de actie NL Doet om Nederland 
te stimuleren zich in te zetten voor 
de samenleving. Maatschappelijke 
organisaties konden op de website 
klussen aanmelden en mensen kon-
den zich inschrijven om mee te doen 
aan de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Ook Dierentehuis Kenne-
merland deed dit jaar mee aan deze 
leuke actie afgelopen zaterdagmid-
dag.

door Onno van Middelkoop

Om het buitenterrein op te fleuren 
werden er op de NL Doet dag rond 
de speelvelden van de honden nieu-
we bomen geplaatst. Dit was vorig 
jaar al eens geprobeerd, maar deze 
bomen sloegen toen niet goed aan. 
Om ervoor te zorgen dat de nieu-
we bomen wel goed gaan groeien 
werd er ook een irrigatiesysteem 
ingegraven. Een groep van zeven 
mannen en een vrouw legde de lei-
dingen ondergronds. Eerst werd de 
sleuf met een machine uitgegraven, 
waarna de leiding werd gelegd en 
daarna werd de sleuf weer handma-
tig dichtgegooid. Enige spierpijn zal 
hiervan wel het gevolg zijn. De sfeer 
was in ieder geval goed, de grappen 
en grollen waren niet van de lucht.
Een ploegje andere vrijwilligers 
legde in de kattenverblijven een 
heus kruideneiland aan. Met behulp 
van gesponsorde aarde, planten en 
gieters werd het kattenverblijf weer 
een beetje opgewaardeerd. Katten 
zijn gek op kruiden, dus die klus is 
zeker goed besteed.
Naast het Oranje Fonds sponsorden 
ook Karwei Haarlem, Gamma Haar-
lem, Dirk van den Broek Zandvoort, 
Workx, Gemeente Zandvoort, Bos 
Tuin en Dier Vogelenzang, www.
Tuinplant.nl en Eco Aqua Santpoort 
Zuid de actie in het dierentehuis. 
Dierenbescherming Noord-Holl-
land Zuid betaalt alle extra kosten 
die niet gedekt zijn door de andere 
sponsors. Het Dierentehuis Ken-
nemerland heeft een regionale 
opvangfunctie. Zwerfdieren uit de 
gemeenten Bennebroek, Bloemen-
daal, Haarlem, Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude, Heemstede, Zand-
voort en Hillegom worden hier 
opgevangen. Om het verblijf voor 
de dieren zo prettig mogelijk te 
maken wordt er veel gedaan aan 
stressreductie. Een schuildoos, een 
waterfontein en een klimpaal voor 

de katten, een speelhuis, een snuf-
felspel en training voor de honden, 
regelmatig lekker buiten spelen 
voor de konijnen. Dit alles komt 
het welzijn van de dieren ten goede; 
ze ervaren minder stress en tonen 
zo meer hun ware aard: hierdoor 
zullen ze eerder een nieuwe baas 
vinden. Daarnaast kan het Dieren-
tehuis Kennemerland altijd wel 
vrijwilligers gebruiken. Iedere dag 
werken vrijwilligers aan het wel-
zijn van de dieren, voeden ze, gaan 
met ze lopen en verzorgen ze. Jolan-
da Meijer-Koning: "Het is dankbaar 

werk. Maar de werkdruk is ook best 
wel hoog, extra handen kunnen we 
altijd wel gebruiken. Ook om de 
kwaliteit van het werk op een zo 
hoog mogelijk peil te krijgen."
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met het Dierentehuis 
Kennemerland in Zandvoort. Kijk 
voor meer informatie op www.die-
rentehuiskennemerland.dierenbe-
scherming.nl. x

Bomen voor de honden,
kruiden voor de katten

NL Doet in en om het dierentehuis Kennemerland

Een ploeg vrijwilligers legt het irrigatiesysteem aan in de hoop dat de bomen 
bij de speelvelden voor de honden nu wel aan zullen slaan (Foto: www.ovmfo-
tografie.nl).

Deze dames legden de kruidentuin 
in het kattenverblijf aan (Foto: www.
ovmfotografie.nl). x

heemstede - Op 16 en 17 maart orga-
niseerde het Oranje Fonds de lande-
lijke, grootscheepse vrijwilligersac-
tie NL Doet. Afgelopen jaar stak een 
recordaantal van 300.000 deelne-
mers de handen uit de mouwen bij 
zo'n 6.000 verschillende klussen. In 
Heemstede waren er dit jaar zeven NL 
Doet projecten.

door Christa Warmerdam

Vrijwilligers van kinderboerde-
rij 't Molentje gingen vrijdag 16 
maart met een aantal kleine dieren 
zoals cavia's, ratten en konijnen op 
bezoek bij woonzorgcentrum De 
Heemhaven in Heemstede. Om de 
actie een hart onder de riem te ste-
ken waren ook wethouder Jur Bot-
ter en raadslid Annelie Brummer 
aanwezig.

Beheerder van kinderboerderij 't 
Molentje, Ingrid Schenk, is ook aan-
wezig: "Elk jaar doen we mee met 
NL Doet. Bewoners van het woon-
zorgcentrum kunnen vandaag de 
dieren extra aandacht geven. Veel 
ouderen moeten, als ze naar een 
verpleeghuis of woonzorgcentrum 
gaan, hun dieren afstaan. Het aaien 
en knuffelen van dieren geeft veel 
ouderen ontspanning. We willen 
dit in de toekomst vaker gaan doen 
en met veel huizen zijn al afspraken 
gemaakt. We zijn nu wel op zoek 
naar extra vrijwilligers die ons wil-
len helpen."
Vrijwilligers kunnen zich aanmel-
den via www.kinderboerderijheem-
stede.nl. x

Aaien en knuffelen

(Foto: Christa Warmerdam).

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

haarlem/regio - Op donderdag 29 
maart organiseert het Kennemer 
Gasthuis (KG) in samenwerking met 
de Reuma Patiënten Vereniging 
(RPV) een informatieavond over 
reumatologische aandoeningen. 
De avond vindt plaats in het dien-
stencentrum De Schakel aan de 
Pijnboomstraat 17 in Haarlem en is 
bedoeld voor reumapatiënten en 
hun naasten.
Tijdens de avond behandelen 
KG-reumatologen Mariette Lodder 
en Kirsti Steen een tweetal onder-
werpen. Mariette Lodder spreekt 
over jicht, een veel voorkomende 
gewrichtsziekte waar patiënten veel 
last van kunnen hebben. Tegenwoor-
dig is deze aandoening meestal 
goed te behandelen, vooral als de 
ziekte in een vroeg stadium wordt 
vastgesteld. Lodder gaat in op het 
voorkomen van jicht, de oorzaken, 
de klachten en complicaties en de 
behandeling met zowel medica-

menteuze- en niet medicamenteuze 
therapie. Kirsti Steen behandelt 
'DMARD-biologicals'. Dit zijn medi-
cijnen die goede resultaten geven 
bij de behandeling van reumatoïde 
artritis, artritis psoriatica en de 
ziekte van Bechterew. DMARD-biolo-
gicals zijn medicijnen die niet alleen 
invloed hebben op de symptomen, 
maar ook op het verloop van deze 
aandoeningen. Omdat de kosten 
voor de biologicals erg hoog zijn, 
zijn ze niet voor alle patiënten 
beschikbaar. Steen legt uit hoe de 
reumatologen van het KG ervoor zor-
gen dat alle patiënten een optimale 
behandeling krijgen. De informatie-
avond donderdag 29 maart duurt 
van 19.30 tot 21.15 uur (zaal open 
om 19.00 uur) in Dienstencentrum 
De Schakel aan de Pijnboomstraat 
17 Haarlem. De toegang bedraagt 
€ 3,- en is gratis voor leden van 
de RPV. Aanmelden is mogelijk via 
rpvhaarlem@gmail.com. x

Informatievond over reuma

spaarnwoude/regio - Op vrijdag 23 
maart wordt op Golfbaan Spaarnwou-
de een wereldrecord poging gedaan 
voor de grootste eendaagse golfwed-
strijd ter wereld. Golfers van alle leef-
tijden, met of zonder GVB, kunnen zich 
hiervoor inschrijven. De opbrengst 
van deze recordpoging komt volledig 
ten goede aan de stichting Spieren 
voor Spieren waarvan Louis van Gaal 
ambassadeur is. Uiteraard zal hij deze 
dag dan ook aanwezig zijn, alsmede 
een tal van andere BN-ers.

De wedstrijd wordt gespeeld over 9 
holes bij Golfbaan Spaarnwoude in 
Velsen Zuid. De flights zullen van 
start gaan onder leiding van beken-
de Nederlanders, waaronder Flo-
ris Jan Bovenlander, Tim Immers, 
Rene Froger, Louis van Gaal, Tygo 
Gernandt, Ivo Niehe en nog vele 
anderen. Radio 538 is met Edwin 
Evers aanwezig met onder andere 
een interview met Louis van Gaal.
Het beloofd een feestelijke mid-
dag te worden, waarbij deelnemers 
tevens kans maken op diverse 
hoofdprijzen bij een hole in one. 
Zo kan men onder andere een 
gratis tuin ter waarde van € 5000,- 
winnen. Ook is er met de loterij 
een tuinontwerp te verdienen. Tuin 
Totaal Hoveniersbedrijf uit Haarlem 
stelt deze 'groene' prijzen graag ter 
beschikking om op deze manier het 

goede doel Spieren voor Spieren te 
steunen. Het huidige wereldrecord 
is sinds 25 juni 2010 in handen van 
de Mission Hills Golf Club (Shenz-
hen) uit China en staat volgens het 
Guiness Book of Records op 1562 
personen. Natuurlijk hoopt de orga-
nisatie dat dat verbeterd zal worden. 
Inschrijven kan bij de receptie van 
Golfbaan Spaarnwoude, Het Hoge 
Land 2 in Velsen-Zuid, of telefonisch 
via 023-5385599
Kijk voor meer informatie en 
inschrijfmogelijkheden en deelna-
me ook op www.golfinbeeld.nl. x

Wereldrecordpoging voor
het grootste golftoernooi

Flights onder leiding van BN'ers

aerdenhout - Getuigen belden vori-
ge week woensdagavond rond 
23.15 uur de politie nadat zij 
op de Veldlaan een bromfietser 
onderuit hadden zien gaan en bij 
de man een sterke alcohollucht 
roken. Politieagenten namen een 
blaastest af bij de 26-jarige Haar-
lemmer en constateerden dat hij 
flink onder invloed van alcohol 
was. Ademanalyse wees uit dat de 
man een alcoholpromillage had 
van 1,96. De Haarlemmer heeft 
een proces-verbaal gekregen voor 
het rijden onder invloed en een 
tijdelijk rijverbod. x

Onderuit en
op de bon
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Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar 
gemotiveerde personen voor de volgende functies:

MEDEWERKER RIOLERINGSVRACHTWAGEN / 
VEEGMACHINE
Functie-eisen:
* Rijbewijs B en C en chauffeursdiploma;
* Kennis van riooltechniek is een pre.

EEN RIOLERINGSMEDEWERKER / LOODGIETER
Voor alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. binnen- en buitenrioleringen.

Functie-eisen:
* Rijbewijs B en met voorkeur E.
* Enige ervaring in diverse rioleringswerken.

ALGEMEEN MEDEWERKER (voor bij o.a. kolkenzuiger)

Functie-eisen:
* Bij voorkeur rijbewijs B. 

EEN MACHINIST VOOR OP BORSTELMACHINE / 
MAAIMACHINE
Functie-eisen:
* Rijbewijs B en met voorkeur E.
* Enige ervaring in omgang met machines 
* Zelfstandig kunnen werken.

EEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING
(voor div. aanleg en onderhoud projecten)

Functie-eisen:
* Rijbewijs B en met voorkeur E.
* Afgeronde groenopleiding. 
* Houdt van aanpakken
* Leergierig
* geen 8.00-17.00 u. mentaliteit

Voor alle functies geldt: fysiek goed gesteld.

Alle functies zijn voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78, 2180 AB Hillegom 
Of per e-mail aan info@pcvdwiel.nl
Tel: 0252-517406 (werkdagen tussen 08.00-17.00 uur)

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

Bierman, gevestigd in Nieuw Vennep, is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in het aanpassen 
van auto’s en bussen voor minder-validen. Naast de ombouw van rolstoelauto’s en rolstoel-
bussen produceren wij ook kits voor de ombouw van rolstoelauto’s.. Momenteel zijn wij, per 
direct, op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega voor de functie van:

Interieurbouwer rolstoelbussen
In deze functie ben je dagelijks actief in het ombouwproces van bestelbus tot rolstoelbus. 
De werkzaamheden bestaan vnl. uit het installeren van een  breed scala aan ombouwcom-
ponenten zoals o.a. ramen, stoelen, vloeren, verwarming, rolstoelvastzetsystemen, rolstoel-
inrijmogelijkheden  (liften en oprijplatforms) verlichting, binnenpanelen, enz. 

Onze voorkeur gaat uit naar een gemotiveerde en ambitieuze kandidaat met een gedegen 
technische achtergrond waaronder met name elektro- technische kennis. Ervaring in een 
soortgelijke functie is een pré. Na een gedegen inwerkperiode gaan wij er van uit dat je 
daarna goed in staat om zelfstandig binnen ons team te opereren.

Wij bieden je een interessante baan in een dynamisch bedrijf  met een moderne werkomge-
ving, prima arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken? 
Neem dan telefonisch contact op met:
Erik Henneken (tel: 0252 - 210611), 
en/of stuur een email naar: erikhenneken@biermangroep.nl
Kijk voor meer informatie op: www.biermanab.nl
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bloemendaal - Onlangs vielen bij 
Bloemendalers de gemeentelijke 
aanslagbiljetten in de bus. Die 
bevatten, behalve de WOZ waarde 
van panden, aanslagen voor diverse 
diensten, zoals de rioolheffing, hon-
denbelasting en de afvalstoffenhef-
fing. Oud belastinginspecteur en 
oud belastingadviseur Rob Vermeu-
len ziet in de laatste heffingsoort 
gebreken, waardoor die volgens hem 
ten onrechte of niet juist in rekening 
wordt gebracht. Het hoe en waarom 
heeft hij op een tijdelijke website 
gezet. Daar kun je lezen wat er aan 
de heffing niet deugt, hoe je bezwaar 
kunt maken en vindt je ook een model 
brief. De gemeente vindt dat je je de 
moeite kunt besparen.

door Ruud Vader

Eerst even een waarschuwing: de 
bezwaren op de website gaan niet 
over bezwaren tegen de WOZ taxa-
tie. Daarvoor kunnen lezers terecht 
bij makelaars die in deze krant 

adverteren. Waar gaat de website 
wel over? Vermeulen: "De hoogte 
van de heffing afvalstoffen is onder 
meer afhankelijk van het aantal 
grijze rolemmers dat je gebruikt 
en van de inhoud. Of is een vast 
bedrag als je gebruik maakt van 
een zogenoemde 'verzamelcontai-
ner'. De gemeente mag op basis van 
de Gemeentewet niet meer in reke-
ning brengen dan de begrote kos-
ten. Het lijkt er op dat de gemeente 
rekening houdt met te veel kosten 
en de lasten niet op een redelijke 
wijze berekent aan de gebruikers. 
Verder is de gemeente per 1 janu-
ari 2012 overgegaan van het weke-
lijks ophalen naar eens in de twee 
weken. De hoofdregel is dat dit 
wettelijk niet is toegestaan."

Grondslag
Waar zou je op basis van deze 
argumenten bezwaar tegen moe-
ten aantekenen? Vermeulen: "Het 
model-bezwaarschrift richt zich er 
in de kern op dat in het geheel niet 

kan worden geheven omdat 1). de 
gemeente Bloemendaal niet aan de 
wettelijke verplichting voldoet om 
wekelijks huishoudelijk restafval 
op te halen en 2). in de opbouw van 
de kosten die door middel van de 
aanslag worden verhaald, elemen-
ten zijn begrepen die daarin niet 
thuishoren, met niet alle toereken-
bare opbrengsten rekening wordt 
gehouden en de verdelingssyste-
matiek van de lasten niet deugde-
lijk is. De afvalstoffenheffing heeft 
daarom geen deugdelijke wettelij-
ke grondslag." Lezers die hier meer 
over willen weten of die bezwaar 
willen maken kunnen terecht op 
de tijdelijke website van Vermeu-
len (www.moscus.nl).
Volgens de gemeente kun je je de 
moeite besparen. Een woordvoer-
der wijst er op dat de staatssecreta-
ris voor Infrastructuur en Milieu op 
29 februari 2012 aan de heer Ver-
meulen heeft meegedeeld dat hij 
de nieuwe Afvalstoffenverordening 
niet wil laten vernietigen door de 
Kroon, omdat die voldoet aan alle 
wettelijke eisen. De woordvoerder: 
"Daarmee is dus ook het tweeweke-
lijks ophalen van restafval akkoord 
bevonden. Het bezwaarschrift van 
Vermeulen tegen de weigering om 
bij hem toch één maal per week 
het restafval op te halen wordt bin-
nenkort om advies voorgelegd aan 
de commissie voor de bezwaar- en 
beroepschriften. Daarna kan de 
bestuursrechter zijn oordeel geven. 
De gemeente heeft vertrouwen in 
een goede afloop. De afvalstoffen-
heffing vindt verder niet plaats 
op grond van de Afvalstoffenver-
ordening, maar op grond van de 
Verordening Afvalstoffenheffing. 
Ook deze belastingverordening 
voldoet aan alle wettelijke eisen. 
De gemeente is van mening dat de 
kostenopbouw en kostentoedeling 
in orde zijn. 
Ook een eventueel bezwaar en 
beroep tegen de heffing ziet de 
gemeente dan ook met vertrouwen 
tegemoet. De wet biedt gemeentes 
namelijk de mogelijkheid om af te 
wijken van de wekelijkse inzamel-
plicht." 
Vermeulen's nawoord: "Het 
bezwaarschrift tegen de aanslag 
gaat ook in belangrijke mate over 
het feit dat de gemeente teveel kos-
ten in rekening brengt. Daar wordt 
in deze reactie niet op ingegaan." x

'Hulpje' bij bezwaarschrift
tegen Afvalstoffenheffing

Burgerinitiatief van Rob Vermeulen

(Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - De damhertenover-
last is op dit moment weer op een 
hoogtepunt, zoals elk jaar in maart. 
De gemeente krijgt gemiddeld drie 
meldingen over aangereden herten 
per week en dagelijks meldingen van 
overlast.

door Ruud Vader

Ingrid Storm (beleidsmedewerker 
herten, -red.) waarschuwt de Bloe-
mendalers: "Hoewel de sneeuw 
nu weg is, is er in de natuur nog 
steeds weinig te eten, dat komt pas 
over een paar weken weer goed. 
De aansporing om in het donker 
op de bekende risicowegen voor-
zichtig te rijden is nog steeds heel 
erg actueel. Damherten en reeën 
worden in Bloemendaal met name 
gezien op de Zeeweg, op de Duin-
lustweg, op de Brouwerskolkweg, 
op de Zandvoorterweg/Zandvoort-
selaan, op de Vogelenzangseweg en 
in de driehoek tussen de Boeken-
roodeweg en Zandvoorterweg. De 
meeste ongevallen vinden plaats in 
de maanden november tot en met 

april. Het ligt in de aard van dam-
herten om in groepjes het gebied 
te verlaten en rond te trekken. Als 
een damhert oversteekt, komen er 
meestal nog een paar achteraan. 
Rijd, vooral in het donker, extra 
alert en houd je aan de maximum-
snelheid." x

Hertennoodkreet
van de gemeente

(Foto: Ruud Vader).

santpoort-zuid - Op woensdag 6 
oktober 2010 werd rond 20.50 uur het 
Benelite tankstation aan de Willem 
de Zwijgerlaan overvallen in Sant-
poort-Zuid. Twee daders bedreigden 
toen een medewerkster van het tank-
station met onder andere een mes 
en een bijl en dwongen de vrouw om 
kassageld af te geven.

Dit vonden de daders kennelijk niet 
genoeg en zij dwongen de vrouw 
ook haar eigen portemonnee af te 
geven. Omdat dit niet lukte, stak 
een van de daders de medewerk-
ster in haar bovenbeen met een 
mes. Het lukte de vrouw echter 
om de alarmknop in te drukken, 

waardoor de daders schrokken van 
het alarm en ervandoor gingen. De 
vrouw lieten zij gewond achter.
De politie heeft die avond een 
onderzoek ingesteld in de omge-
ving van het tankstation, maar dit 
leidde echter niet tot de aanhou-
ding van de daders. Ook werd in het 
tv-programma Opsporing Verzocht 
aandacht besteed aan deze overval. 
Rechercheurs hebben inmiddels 
na intensief onderzoek een 17-
jarige Haarlemmer aangehouden 
op verdenking van betrokkenheid 
bij het plegen van deze overval. 
Dit maakte de politie vorige week 
vrijdag bekend. De Haarlemmer zit 
vast. x

Eén verdachte aangehouden 
voor overval op tankstation

bennebroek - Het Overvallenteam 
van politie Kennemerland heeft een 
tweede verdachte aangehouden op 
verdenking van betrokkenheid bij de 
gewapende woningoverval in Ben-
nebroek, die op dinsdagochtend 20 
september 2011 plaatsvond aan de 
Willinklaan. Dat maakte de politie 
afgelopen vrijdag bekend.
In december 2011 kon het overval-
lenteam al een 23-jarige Haarlem-
mer aanhouden en nu is een 35-
jarige Haarlemmer aangehouden op 
verdenking van betrokkenheid bij 
de woningoverval. Beide verdachten 
zitten vast.
Tijdens de woningoverval in septem-
ber jongstleden werd een inwoner 

van Bennebroek in zijn eigen huis 
overvallen en bedreigd met een 
vuurwapen. De daders wilden geld 
en omdat dit niet in huis was, zijn 
de daders er met onder andere de 
auto van de bewoners en hun bank-
passen vandoor gegaan. De auto 
werd diezelfde dag door de politie 
teruggevonden in Zwaanshoek. 
Met de gestolen bankpassen van 
de bewoners is door de verdachten 
gepind. Dit werd vastgelegd door de 
bewakingscamera van de bewuste 
bank. De beelden van de bewa-
kingscamera's en een reconstructie 
van deze woningoverval werden 
onder meer in het tv-programma 
Opsporing Verzocht getoond. x

Tweede verdachte aangehouden
voor woningoverval Bennebroek

Lekker sneukelen in 
Mechelen!

99
Is het tijd om weer lekker te geni-
eten? Kom dan nu naar het bourgon-
dische Vlaanderen! Met dit arrange-
ment ontdekt u het best bewaarde 
geheim van Vlaanderen: Mechelen. 
Deze fraaie provinciestad heeft bijna 
evenveel beschermde monumenten 
als Brugge. De Sint-Romboutskath-
edraal en het Groot-Begijnhof staan 
zelfs op de Unesco-werelderfgoedlijst. 
En in de vele restaurantjes en cafés 
heerst volop gezelligheid, net als op 
de zaterdagmarkt. 

Uw verblijf
U verblijft in het zeer centraal gelegen 
Novotel Mechelen Centrum. Vanuit uw hotel 
ontdekt u direct de gezellige binnenstad en 
loopt u zo naar vele leuke cafeetjes en restau-
rantjes. Uw ruime kamer heeft o.a. satelliet-
tv, koffi e- en theezetfaciliteiten, kluisje, airco 
en badkamer met bad/douche en toilet.

Inbegrepen
• 2x overnachting met ontbijt
• 1x welkomstdiner 
• 1x sneukelwandeling op
 zaterdag (15.00 uur) 

Prijzen
02/03-31/03  99 
01/04-31/12 109

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserver-
ingskosten en kosten 
Calamiteitenfonds.
U kunt aankomen op 
vrijdag en zaterdag. 

Er is bij dit arrangement een smakelijke 
‘sneukeltocht’ inbegrepen (‘sneukelen’ is 
Vlaams voor ‘snoepen’). Een gids neemt 
u mee langs de mooiste monumenten 
en de lekkerste winkeltjes van de stad. 
Dat is pas echt een snoepreisje! 

3-daags arrangement 
Mechelen

zoek & boekcode 78305

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 78305
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zandvoort - Ruim honderd werkzoekenden uit de regio Zuid-Kennemerland 
bevolkten vorige week dinsdag het clubgebouw van Open Golf Zandvoort. Doel 
van deze bijeenkomst was om de oudere werkzoekenden (45+) en organisaties 
van werkgevers op een ontspannen manier met elkaar in contact te brengen. De 
netwerkbijeenkomst was een initiatief van Rens ten Brink van het bedrijf GOLFFF 
(Golf-For-Fun, -red.) in samenwerking met het UWV Werkbedrijf.

Open Golf Zandvoort podium
voor oudere werkzoekenden

UWV en GOLFFF organiseren golf en netwerkevent

De ongeveer 35 netwerkers namen 
gedurende twee uur de golfclubs ter 
hand (Foto: Wim Meijer).

Van links naar rechts voorzitter Maurice van den Bosch van MKB Arbeidsmarkt 
en Onderwijs Haarlem, voorzitter Rosalie Smit van MKB-Haarlem) en eigenaar 
Rens ten Brink van GOLFFF, wat staat voor Golf-For-Fun en zijnde de organisator 
van het netwerkevent (Foto: Wim Meijer). x

rijsenhout - Als geen ander is De 
Meerlanden al jarenlang koploper 
op het gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen in de afval- en reinigingsbran-
che. Niet zo vreemd dus dat algemeen 
directeur Ger de Jong deze week met 
gepaste trots het rapport ISO26000 
als zelfverklaring naar buiten brengt: 
"Wij willen een voorbeeld zijn op het 
gebied van duurzaamheid want onze 
visie is dat wij vanuit een gezonde 
bedrijfsvoering het milieu en de men-
sen centraal stellen."

Volgens De Meerlanden topman 
hanteert zijn bedrijf een zevental 
principes: rekenschap afleggen van 
wat het doet, transparant zijn voor 
anderen, ethisch gedrag bevorde-
ren, respect hebben voor de belan-
gen van aandeelhouders, wet- en 
regelgeving in acht nemen, inter-
nationale gedragsnormen hanteren 
en mensenrechten respecteren.
De Jong: "Allemaal aandachtsge-
bieden die onderdeel zijn van onze 
ondernemersfilosofie en die een 
nauwe relatie hebben met maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men. Dat is geen papieren filosofie 
maar een keiharde praktijksituatie 
waarmee wij elke dag bezig zijn."

Duurzame energie
ISO26000 is de internationale 
richtlijn voor modern ondernemen 
waarbij het doel is om de organisa-
tie te ondersteunen bij de invulling 
van haar werkzaamheden.
De Jong: "Wij zijn daarmee al sinds 
2007 aan de gang en slagen er 
steeds beter in om zowel intern als 

extern inzichtelijk te maken wat 
wij als bedrijf doen op het gebied 
van duurzaamheid. Simpel gezegd 
komt het er op neer dat wij elke 
dag werken aan meer waarde voor 
inwoners, gemeenten en bedrijven. 
Door juist op lokaal niveau verschil 
te maken willen wij bijdragen aan 
een leefbare aarde voor komende 
generaties."
Wethouder Jeroen Nobel van de 
gemeente Haarlemmermeer: "Ik stel 
De Meerlanden altijd als voorbeeld 
van een bedrijf dat uiterst duur-
zaam werkt. Het is al jaren bezig 
met de opwekking van duurzame 
energie uit afval vanuit Haarlem-
mermeer en omgeving. Het bedrijf 
is een echte pionier in duurzaam-
heid en daar kan onze gemeente 
alleen maar van profiteren."
Highlights uit de werkzaamheden 
van De Meerlanden zijn onder-
meer: meer winnen uit afval, meer 
doen met groene energie en meer 
mogelijkheden creëren voor eigen 
medewerkers.
De gemeente Haarlemmermeer is 
één van de aandeelhouders van De 
Meerlanden en nauw betrokken bij 
de doelstellingen van dit geavan-
ceerde afvalverwerkingsbedrijf. 
Naast de hoofdvestiging in Rijsen-
hout heeft het bedrijf vestigingen 
in Hoofddorp, Aalsmeer, Diemen, 
Heemstede, Hillegom, Lisse, Noord-
wijkerhout en Teylingen. Naast de 
gemeente Heemstede en (inmid-
dels dorpskern Bennebroek) is De 
Meerlanden sinds kort ook in de 
gehele gemeente Bloemendaal ver-
antwoordelijk voor het ophalen van 
het afval. x

"Ons afvalverwerkingsbedrijf
eerste met ISO26000 rapport"

Directeur De Meerlanden Ger de Jong:

Meerlanden directeur Ger de Jong reikt de Haarlemmermeerse wethouder Jeroen 
Nobel (r.) een exemplaar van het ISO26000 certificaat uit (Foto: Advance Pho-
tography).

heemstede - Per 1 maart is er een 
geheel nieuwe winkelformule gestart 
bij de Haven in Heemstede, genaamd 
Touchdown Store. Touchdown Store 
is een innovatief concept van Touch-
down Center: aanbieders van han-
delswaar kunnen flexibele winkel- of 
showroomunits huren voor een zeer 
aantrekkelijk all-in bedrag. Uniek zijn 
de flexibele gebruiksovereenkomsten 
met een korte looptijd, waarbij per 
maand opgezegd kan worden.

De voormalige panden van Suzu-
kidealer Kunst aan de Havenstraat 
zullen een Touchdown 'remake' 
krijgen voor aanbieders van onder 
andere partijverkoop, 'garage sale', 
verkoop van seizoensartikelen, 
webwinkel voorraden, kringloop 
artikelen en andere handelswaar. 
Het interieur van de voormalige 
garage wordt daartoe volledig 
gerestyled en in units opgedeeld. 
Impressies daarvan zijn te zien op 

www.touchdownstore.nl.
Het concept is een logisch vervolg 
op de formule waarmee het Tou-
chdown Center in 2007 gestart is, 
zijnde het tijdelijke en voordelig 
onderdak bieden aan lokale onder-
nemers die hun producten of dien-
sten willen aanbieden vanuit 'full-
service' omgeving.
De Touchdown Centers in Haarlem 
en Heemstede voor de zakelijke 
markt zijn een enorm succes geble-
ken en tellen op dit moment ruim 
120 zakelijke bewoners. Dit zijn 
kleine bedrijven en freelancers 
die daar een flexibel en kwalitatief 
uitstekende huisvesting hebben 
gevonden tegen zeer scherpe prijs-
stelling. Deze formule komt nu één 
op één terug bij Touchdown Store 
voor de detailhandel.
Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij Store Manager Floris 
van Kuijeren, tel. 023-7114405 en 
floris@touchdownstore.nl. x

Nieuwe winkelformule

bloemendaal - PWN start op 2 april 
met de schoonmaak van 216 kilometer 
waterleiding in de gemeenten Bloe-
mendaal (tot juli) en Anna Paulowna 
(tot juni). Het doorspoelen van de lei-
dingen, 'spuien', zorgt dat het water 
van goede kwaliteit blijft. PWN streeft 
ernaar de overlast tot een minimum te 
beperken.

Helder water uit de kraan lijkt van-
zelfsprekend, maar dat is allerminst 
het geval. Water in het leidingnet 
kan bruin worden, omdat het ijzer 
en mangaan bevat. Dat zijn stof-
fen die van nature voorkomen in 
het oppervlakte- en grondwater dat 
PWN gebruikt voor de productie 
van kraanwater. IJzer en mangaan 
zijn niet schadelijk voor de gezond-
heid. Ze worden voor het grootste 

gedeelte uit het water gefilterd. 
Een kleine hoeveelheid komt door 
de filters heen en zet zich af in het 
leidingnet. Wanneer de stroomsnel-
heid van het water in het leidingnet 
plotseling toeneemt of van richting 
verandert, kunnen stoffen opwerve-
len en wordt het water troebel.
De bewoners van beide gemeentes 

worden voorafgaand aan de schoon-
maakwerkzaamheden schriftelijk 
geïnformeerd. PWN reinigt dit jaar 
100 kilometer waterleiding in de 
gemeente Bloemendaal en 116 kilo-
meter waterleiding in de gemeente 
Anna Paulowna. De planning en de 
voortgang van de werkzaamheden 
zijn dagelijks te volgen via www.
pwn.nl/spuiwerkzaamheden.
De overlast voor de klanten wordt 
tijdens de werkzaamheden tot een 
minimum beperkt. Tijdens het 
spuien is water gewoon beschikbaar. 
Wel is het mogelijk dat er tijdens de 
werkzaamheden minder waterdruk 
is. Ook kan er bruin water uit de 
kraan komen. De spuiwerkzaamhe-
den duren vijftien tot dertig minu-
ten per straat. PWN adviseert tijdens 
de spoelwerkzaamheden het water-
verbruik te minimaliseren en geen 
wasmachine te gebruiken, vanwege 
de kans op bruine vlekken in de was. 
Mocht de was onverhoopt verkleurd 
zijn, dan is het raadzaam de was nat 
te houden en opnieuw te wassen. x

PWN gaat 'spuien'
Schoonmaakbeurt waterleiding

(Archieffoto).

door Wim Meijer

Recent bracht het UWV naar buiten 
dat in het afgelopen jaar slechts 2% 
van de vacatures werd vervuld door 
55-plussers. De traditionele manier 

van solliciteren lijkt voor deze leef-
tijdsgroep dus niet efficiënt. Om 
die reden zet het UWV voor deze 
werkzoekenden meer in op het 
netwerken. Dat gebeurt middels 
trainingen die binnen het werkbe-

drijf worden gegeven, of door eve-
nementen te ondersteunen, zoals 
dit Netwerkevent in Zandvoort.
Voor de aanwezigen bleek het een 
entourage, die de onderlinge com-
municatie sterk bevorderde. Tussen 
09.00 en 12.00 uur werd er druk 
'genetwerkt', waarbij opviel dat niet 
alleen gefocust werd op vacatures, 
maar ook veel aanwezigen zich ori-
enteerden naar de mogelijkheden 
om als zzp'er een vervolg te geven 
aan hun toekomstige werkzame 
leven. Een stap, waarvoor het UWV 
ook de nodige mogelijkheden heeft 
ontwikkeld. Dat een stap naar zelf-
standigheid geen illusie hoeft te 
zijn bewijst organisator Rens ten 
Brink, die zijn bedrijf GOLFFF ook is 
gestart vanuit een uitkeringspositie 
en in overleg met het UWV.
's Middags werd de bijeenkomst 
verplaatst naar de buitenlucht. 
Ongeveer 35 netwerkers namen 
gedurende twee uur de golfclubs ter 
hand. De meesten onder hen deden 
dit voor de eerste keer. Voor het 
nieuwe bedrijf van Rens ten Brink 
is het te hopen dat ze dat nog vaak 
zullen doen, maar dan liever wel 
vanuit de positie als werknemer of 
zelfstandig ondernemer. x
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• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

ZATERDAG 31 MAART 11:00 - 15:00 UUR

Moderne onder architectuur gebouwde 
splitlevel woning  met dubbele inpandige 
garage aan de achterzijde van de 
kloostertuin van het St. Lucia Klooster.

Vraagprijs € 995.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Harp 23

BE N N E BROE K

2

2

Twee huizen voor de prijs van één! In de 
directe nabijheid van strand, zee en duinen 
gelegen vrijstaande woning, berging, oprit, 
voortuin en achtererf.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Beeklaan 1

DE ZILK

2

2

Zeer exclusieve geschakelde bungalow met 
inpandige garage en diverse terrassen, 
gelegen aan vaarwater en met 
aanlegsteiger in de achtertuin.

Vraagprijs € 995.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Reggelaan 12

H E E M STE D E

2

2

Een fraaie en vooroorlogse middenwoning 
met dakopbouw, grote schuur en zonne-
panelen. Originele details zijn behouden en 
in goede staat van onderhoud.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Weeresteinstraat 75

H ILLEGOM

2

2

eigen entree.

Vraagprijs € 795.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Leidsestraat 132

H ILLEGOM

2

2

In geliefde groene omgeving gelegen, goed 
onderhouden uitgebouwde 2/1-kap(hoek)

parkeergelegenheid op eigen terrein.

Vraagprijs € 459.000,- k.k.
Heemborgh Makelaars

Tel: 0252-217011

Nachtegaallaan 31

SASSE N H E I M

2

2

Lichte 3-kamer maisonnette op 3e en 4e, 
tevens hoogste etage. 2 balkons (Z), 
berging en parkeerplaats. Rustige ligging 
aan achterzijde van kleinschalig complex.

Vraagprijs € 198.000,- k.k.
Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Tel: 023-5715715

Hogeweg 62F12

Z ANDVOOR T

2

OPEN HUIS van 12.00-15.00 uur

Royale 5-kamer maisonnette op 1e en 2e 
etage, 4 balkons met prachtig uitzicht over 
duingebied. Garage separaat te koop. 
Complex v.v. lift.

Vraagprijs € 324.000,- k.k.
Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Tel: 023-5715715

Cort. v.d. Lindenstraat 2F9

Z ANDVOOR T

2

OPEN HUIS van 12.00-15.00 uur

5-kamer woning in rustig straatje in 

eigen terrein. Gemeentelijk monument.

Vraagprijs € 329.000,- k.k.
Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Tel: 023-5715715

Westerstraat 9

Z ANDVOO R T

2

2

OPEN HUIS van 12.00-15.00 uur

strand, zeer geschikt voor (zomer)verhuur 
of dubbele bewoning. 3 etages en zolder-

Vraagprijs € 475.000,- k.k.
Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Tel: 023-5715715

Thorbeckestraat 32

Z AN DVOO R T

2

2

OPEN HUIS van 12.00-15.00 uur

Verrassend ruime 2-onder-1 kap woning 

aan Kostverlorenpark. Goed onderhouden, 
rustig gelegen, alleen bestemmingsverkeer.

Vraagprijs € 519.000,- k.k.
Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Tel: 023-5715715

Jhr. P.N.Q. van Uffordlaan 43

Z ANDVOOR T

2

2

OPEN HUIS van 12.00-15.00 uur

2

met gastenverblijf. Geheel verbouwd, in 
prima staat van onderhoud.

Vraagprijs € 795.000,- k.k.
Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Tel: 023-5715715

Zandvoortselaan 137

Z ANDVOOR T

2

2

OPEN HUIS van 12.00-15.00 uur

31 MAART
11:00 - 15:00 uur

OPEN
HUIS

Kom kijken: er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 31 maart is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans om geheel vrijblijvend binnen te kijken 
bij vele aantrekkelijk geprijsde huizen. Bovendien kunt u nog profiteren van de verlaagde overdrachtsbelasting en 
de verhoogde NHG tot € 350.000,-. Daardoor is er vaak tóch meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. Heeft u een leuk 
huis gezien? Schakel dan wel een NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan u nader informeren over huizen die u heeft be-
zocht, onderhandelingen voeren en u bij de aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl
voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.
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Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
Kerkstraat 36 Noordwijkerhout

www.centmeubelen.nl             
0252-525290

Meubels op maat in Teak, Eiken en Grenen

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP
’’Het Zwaantje’’

vraagt te koop: Antiek, curiosa
oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur
Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

jAnnewaris, lokaal voor beeldende expressie

coaching kunstzinnige les   
inloop-atelier eigen werk

Vijfmeiweg 16  Sassenheim /  jannewaris.nl  / 0640148636

jAnnewaris, lokaal voor beeldende expressie

coaching kunstzinnige les   
inloop-atelier eigen werk

Vijfmeiweg 16  Sassenheim /  jannewaris.nl  / 0640148636
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bloemendaal/haarlem - "Heb het 
erover voordat je de relatie stopt", 
vindt psychiater en schrijver Bram 
Bakker (48) uit Bloemendaal. Volgens 
Bakker helpt het echt om met elkaar 
het gesprek over seksualiteit aan te 
gaan, hoe moeilijk dat misschien ook 
is. "Iedereen zegt altijd dat ze goede 
seks heel erg belangrijk vinden, toch 
slagen we er helemaal niet in om 
erover te praten. Het heeft in ons doen 
en laten weinig prioriteit, en we zijn 
allemaal heel ontevreden, ik snap het 
niet." In zijn psychiatrische praktijk 
stuitte hij op nog meer verwarrende 
zaken. Om de gedachten hierover te 
ordenen schreef hij het boek 'Over 
seks gesproken'.

door Louise Leupen

Vorige week donderdag werd dit 
boek ten doop gehouden bij H. de 
Vries Boeken. Deze winkel bestaat 
uit vijf historische panden die met 
elkaar verbonden zijn door een 
overdekte binnentuin. Bedrijfslei-
der Daan van der Valk had in deze 
ruimte voor een sfeervolle en zeer 
gastvrije ontvangst gezorgd.
De bekende interviewer Frénk van 
der Linden ging eerst in gesprek 
met Bram Bakker. Daarna begon 
het signeren. De opkomst was zo 
groot dat de wachtenden onderling 
uitgebreid met elkaar in gesprek 
raakten over het thema 'seks', of 
misschien is als thema 'relaties' een 
betere omschrijving.
In het boek gaat het over allerlei 
onderwerpen, zoals over seksuele 
geaardheid, incest, en vreemdgaan. 
Bram Bakker beschrijft veel voor-
beelden uit zijn praktijk waarbij 

hij wel alle mensen onherkenbaar 
heeft gemaakt: andere namen, 
andere beroepen, andere woon-
plaatsen.

Grote schade
Toen Bram Bakker tweeënhalf jaar 
geleden in de verslavingszorg ging 
werken kreeg hij te maken met 
seksverslaafden. "Dat gaat om een 
echte verslaving, om een hersenaf-
wijking die problemen veroorzaakt, 
mensen lijden enorm: ze raken in 
de schulden, verspelen hun rela-

tie, verschijnen niet meer op hun 
werk. Dus dat is wat anders dan dat 
je twee of drie keer per week porno 
kijkt." Tot die tijd had Bram Bakker 
altijd gedacht dat zoiets alleen bij 
heel rijke, beroemde mannen voor-
kwam, maar het betrof dus ook heel 
gewone jongens.
Bram Bakker is niet tegen porno, 
maar wat hem zorgen baart is de 
drempelverlagende werking door 
het internet. "Als je geen maat 
kunt houden en het is zó makke-
lijk verkrijgbaar, dan ontstaan pro-
blemen. Porno is enorm in opkomst 
en tegelijkertijd wordt het gesprek 
over seksualiteit niet aangegaan, 
ook niet over wat nou normaal is 
en wat niet. Er ontstaat een steeds 
groter wordende kloof, en daarmee 
ook problemen."

Moeite doen
Volgens Bram Bakker is seks juist 
een uitstekend onderwerp voor 
een intiem gesprek met een vaste 
partner. In zijn boek pleit hij ervoor 
om meer tijd en energie in de vaste 
relatie te steken om het daardoor 
samen weer leuk te krijgen. "Een 
minnaar is geen oplossing, dat is 
een treurig lapmiddel. Investeer 
in je relatie door jezèlf te ontwik-
kelen. Ga staan voor je wensen en 
behoeften, en respecteer ook die 
van je partner. Dan kan het nog heel 
lang leuk èn spannend blijven." x

Over seks gesproken...
Nieuwe kijk op monogamie

Bram Bakker beet het spits af in de Boekenweek, die dit jaar als thema 'Vriend-
schap en andere ongemakken' heeft. Frénk van der Linden, die reeds honderden 
mensen uitgebreid interviewde voor krant, radio en televisie ging met hem in 
gesprek (Foto: Louise Leupen).

"Er moet aandacht zijn voor dingen die belangrijk zijn, en als dat er te weinig is 
dan moeten we daar stampij over maken." Zo schreef Bram Bakker ook al suc-
cesvolle boeken over hardlopen als middel om niet alleen de lichamelijke, maar 
ook de geestelijke gezondheid te bevorderen (Foto: Louise Leupen). x

Bram Bakker en zijn ouders. De literaire kant heeft hij van zijn moeder, zij was 
bibliothecaresse. Zij bracht hem ook een sterk maatschappelijk bewustzijn bij 
en daagde hem uit kritisch te zijn: 'Wat vìnd je daar nu van!' zei ze altijd. Van zijn 
vader, die erg van beeldhouwen houdt, heeft hij het creatieve en organiserende 
denktalent. Het sportieve (Bakker loopt regelmatig een marathon, -red.) heeft 
hij van beiden; zijn ouders wandelen dagelijks een uur - en zijn overigens al 
vijftig jaar gelukkig samen (Foto: Louise Leupen). x

bennebroek - Op zondag 25 maart van 
10.00 tot 11.30 uur zoekt boswachter 
Ron Dam van Landschap Noord-Hol-
land het voorjaar op. Hij laat nieuws-
gierigen graag de bloeiende planten 
op De Overplaats zien.

De bewoners van landgoederen bij 
Bennebroek hebben er in het ver-
leden van alles aan gedaan er wat 
moois van te maken. Dat deden ze 
bijvoorbeeld door van heinde en 
ver planten te halen. Veel soorten 
komen oorspronkelijk uit Midden- 
en Zuid-Europa. We noemen het 
stinsenflora. Ze bloeien als de zon 
door de kale takken op de bosbo-
dem kan schijnen. Daarom is het 
nu een prachtige periode voor een 
bezoek. Het sneeuwklokje bloeit er 
massaal.
Op De Overplaats staan meer van die 
soorten. De boswachter laat ze zien 
en vertelt er over. Ze dragen leuke 
namen als sneeuwroem, sterhya-
cint, slangelook en voorjaarszonne-
bloem. Ook de gevlekte aronskelk 

is er te bewonderen. De bloem ver-
spreidt een lucht van rottend vlees 
waar vliegjes op af komen. Wan-
neer ze op het blad van de bloem 
komen, glijden ze naar binnen. Ze 
kunnen de plek niet meer verlaten. 
De volgende dag is het blad minder 
glad waardoor ze weer weg kunnen 
vliegen. Zo verspreiden ze het stuif-
meel.
Deelnemers verzamelen bij de 
ingang van speeltuin Linnaeushof 
aan de Glipperweg 4c op de grens 
van Heemstede en Bennebroek. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via www.landschapnoordholland.
nl/de-natuur-in of 088-0064455. De 
kosten bedragen € 6,50, Bescher-
mers betalen € 3,50. Kinderen tot 12 
jaar € 3,50 en kinderen van Bescher-
mers € 2,50. x

Perfecte periode voor bezoek
aan Landgoed De Overplaats

De gevlekte aronskelk is een van de 
bijzondere soorten op landgoed De 
Overplaats (Foto: Henk van Brug-
gen).

heemstede - Op zondag 25 maart komt 
poppentheater Koekla naar het Oude 
Slot met het Oosterse sprookje 'Klei-
ne Moek'. Kleine Moek is alleen op de 
wereld. Op een dag gaat hij op zoek 
naar geluk. Als hij hongerig de stad 
bereikt, hoort hij een oude vrouw 
roepen dat het eten klaar staat.

'Kleine Moek' is een bewerking 
naar het sprookje van Wilhelm 
Hauff. Dit Oosters sprookje gaat 
over een betoverde prinses en 
een valse dienaar, over toverpan-
toffels, langneuzen, ezelsoren en 
over Kleine Moek die uiteindelijk 
zijn geluk vindt.
Poppentheater Koekla maakt kin-
dervoorstellingen met Oosterse 
muziek, prachtige poppen en een 
betoverend decor die zorgen voor 

de juiste sfeer. De poppentheater-
voorstellingen zijn dynamisch, 
verrassend en muzikaal en onder-
scheiden zich door hun verfijning 
en gevoel voor detail. Steeds wordt 
gekozen voor sprookjes, omdat 
daar universele waarden in zitten 
die de kinderen van nu zeer aan-
spreken. Doel is het sprookje van 
binnenuit opnieuw te scheppen en 
tot leven te brengen.
'Kleine Moek' is een familievoor-
stelling voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Aanvang zondag 25 maart is 12.00 
uur in Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, in Heemstede. 
De toegang bedraagt € 16,- voor 
volwassenen. Kinderen betalen € 
7,50. Reserveren is mogelijk via 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626. x

Op zoek naar geluk

bloemendaal - Op zondag 25 maart zal 
de dienst in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal worden geleid 
door ds. Klaas Yntema. Het thema is 
'Marta en Maria: van tweeën een'.

Het verhaal van Marta en Maria in 
Lukas 10 vers 38 -42 is het uitgangs-
punt. In deze overdenking worden 
de aanwezigen meegenomen naar 
de uitleg van Meister Eckhart van 
dit bekende verhaal. Dan komen 
de twee levenshoudingen van 
doen (Marta) en horen (Maria), 
van 'actief' leven en 'beschouwe-
lijk' leven in het middelpunt te 
staan. Men zal zien hoe de twee 
levenswijzen elkaar nodig heb-
ben in de weg naar humaniteit. 
Het is mogelijk alvast het verhaal 
lezen en zichzelf de vragen te stel-
len: 'Ben ik (vooral) een Marta of 

(vooral) een Maria?' En waarom 
men dit vindt.
De dienst begint om 10.30 uur. De 
toegang is gratis. Zie ook www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

Marta en Maria: van tweeën een

heemstede - Van maandag 26 maart 
tot en met vrijdag 6 april is bij 
Casca een expositie te zien van 
werk van cursisten van de cur-
sussen tekenen en schilderen van 
docente Dominica Dogge en van de 
cursus schilderen met olieverf van 
docente Gemma van Schendelen. 
De persoonlijke voorkeuren en de 
ontwikkeling van de schilders en 
tekenaars zijn te zien in activitei-
tencentrum de Molenwerf aan de 
Molenwerfslaan 11 in Heemstede 
tijdens openingsuren. x

Expositie cursisten
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haarlem/regio - Burgemeester 
mevrouw Marianne Heeremans van 
de gemeente Heemstede opende 
afgelopen zaterdag in de Janskerk 
de tentoonstelling 'Een aangena-
me Lustplaats aan de Heerenweg'. 
Deze boeiende expositie is volledig 
samengesteld uit de collecties van 
het Noord-Hollands Archief.

door René Snoeks

Al vanaf de zeventiende eeuw 
oefende het gebied langs Heren-
weg een grote aantrekkingskracht 
uit als toevluchtsoord voor de 
welgestelden. Hier lieten zij hun 
buitenplaatsen bouwen waarin 
zij tijdens de zomermaanden ver-
bleven om de hitte en de stank 
van de steden als Amsterdam te 
ontvluchten. Het hoogtepunt van 
deze buitenplaatsencultuur lag in 
de achttiende eeuw.
De basis voor deze tentoonstel-
ling is een zestien meter lange 
kaart uit de eerste helft van de 
achttiende eeuw met het gehele 
traject van de Herenweg, vanaf 
Haarlem tot aan de grens met de 
heerlijkheid Bennebroek. Deze 
kaart is nu afgedrukt op een 
vloerkleed als loper. Waardoor je 
nu dus weer over de Heerenweg 
kunt lopen zoals die was aan het 
begin van de achttiende eeuw, 
van Haarlem naar Bennebroek 
en zo alle buitenplaatsen aan je 
schoenen voorbij ziet trekken. 

Een bijzonder spectaculaire en 
orginele vondst.
De tentoonstelling wordt aan-
gevuld met analoog en digitaal 
beeldmateriaal uit allerlei ande-
re collecties van het Noord-Hol-
lands Archief, in het bijzonder 
dat van de gemeente Heemstede. 
Zoals bijvoorbeeld de bijzondere 
tekeningen van de buitenplaats 

Bosch en Hoven, die nu niet meer 
bestaat en gelegen was langs de 
Herenweg waar nu de sportvel-
den van de Koninklijke HFC zijn.

Herenweg
Samensteller van deze bijzondere 
expositie is Alexander de Bruin, 
medewerker bij het Noord-Hol-
lands Archief. Hij vertelt bevolgen 
over het ontstaan van de Lustplaat-
sen. "Vergeet niet dat het toen tij-
dens zomers in Amsterdam niet 
te harden was vanwege de stank 
die uit de grachten kwam. De rijke 
kooplieden uit deze stad lieten 
hun Buitenplaatsen vrijwel alle-
maal langs de Herenweg bouwen. 
De grond was daar redelijk goed-
koop en bovendien verdienden 
zij er ook nog goed geld aan door 
het zand, dat werd afgegraven 
voor de bouw van hun luxueuse 
lustplaats, door te verkopen voor 
de uitbreiding van Amsterdam. 
De streek langs de Herenweg was 
ook populair vanwege de koelte 
en de vele bossen en bij uitstek 
geschikt voor vrijetijdsbestedin-
gen van de welgestelden uit die 
tijd, onder andere paardrijden en 
jagen. 
En de Herenweg was vanuit 
Amsterdam voor een groot deel 
gemakkelijk per boot via het 
water van de Haarlemmermeer te 
bereiken. Het laatste stukje ging 
dan ongetwijfeld per koets naar 
de betreffende buitenplaats."
De Bruin zou het fantastisch vin-
den als tijdens de Open Monu-
mentendagen, 8 en 9 september 
aanstaande, de eigenaren van 
de buitenplaatsen hun landhuis 
en tuinen openstellen voor het 
publiek.
De tentoonstelling is van dinsdag 
20 maart tot en met zaterdag 26 
mei 2012 te bezichtigen in de 
Janskerk aan de Jansstraat 40 in 
Haarlem tijdens de openingstij-
den van het archief: dinsdag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 09.00 tot 
14.00 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden op 
www.noord-hollandsarchief.nl. x
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'Wandelen langs buitenplaatsen'
over een zestien meter lang tapijt

'Een aangename Lustplaats aan de Heerenweg'

De zestien meter lange kaart uit de eerste helft van de achttiende eeuw nu als 
loper. Waarbij alle buitenplaatsen van Haarlem tot en met Bennebroek aan je 
voeten voorbij trekken (Foto: R.S.P. ©2012).

Het theehuis van buitenplaats 'Bosch en Hoven' in Haarlem, circa 1730 (Collectie 
Kennemerland, Noord-Hollands Archief). x

Buitenplaats Eindenhout in Haarlem, 
circa 1800 (Collectie Kennemerland, 
Noord-Hollands Archief).

vogelenzang - De titel van het toneel-
stuk dat de jeugd van Door vriend-
schap Bloeiend zondagmiddag 1 april 
zal gaan spelen is veelbelovend en 
spannend. In dit toneelstuk gaan kin-
deren van een schoolklas op excursie 
en maken een wandeling in een groot 
bos. In het bos zijn veel grotten. Grot-
ten kunnen van alles herbergen. Mis-
schien wel leeuwen, beren, vleermui-
zen, maar ook spoken. Sanne en Bert 
weten dat het makkelijk verdwalen is 
in het bos, want zij hebben de excur-
sie vorig schooljaar ook meegedaan. 
Ondanks dat ze de weg goed kennen, 
gebeurt het onvermijdelijke: ze ver-
dwalen. Maar Sanne, niet voor een 
kleintje vervaard, heeft een lumineus 
idee…

door Christa Warmerdam

De jeugdafdeling van de Vogelen-
zangse Toneelvereniging Door 
Vriendschap Bloeiend staat onder 
leiding van Conny van Arnhem 
en Jany Wessling. De twee dames 
hebben hun handen vol aan de 
vier meisjes en zes jongens in de 
leeftijdscategorie 9 tot en met 16 
jaar. Wesseling: "Het begint al met 
het vinden van een geschikt stuk, 
want de leeftijden lopen heel erg 
uiteen. We zoeken altijd naar een 
toneelstuk waarin alle kinderen 
een rol hebben. Soms herschrijven 
we een stukje zodat toch iedereen 
genoeg tekst heeft om de aandacht 
voor het hele stuk vast te kunnen 
houden. Het stuk dat we dit keer 
spelen is van een Belgische schrij-
ver en we hebben het ook naar het 
Nederlands vertaald. In het begin 
vonden de kinderen het maar raar 
dat er bijvoorbeeld steeds 'allee' 
gezegd werd.
Wesseling is behalve regisseur 
ook souffleur, maar ook de oma 
van enkele spelers. "In het begin 
is dat vreemd maar ik heb gezegd 
dat als we op toneel zijn dat ik 
dan even geen oma ben maar de 
mevrouw van toneel waar ze goed 
naar moeten luisteren. We zijn niet 

heel streng maar we hebben wel 
geprobeerd dat ze hun tekst snel 
kenden."
Van Arnhem heeft geen kinderen 
of kleinkinderen die mee spelen. 
"Mijn kinderen zijn al iets ouder, 
maar ze komen wel altijd bij mij 
kijken, ik speel namelijk bij het 
volwassenentoneel." Het is voor 
Van Arnhem de eerste keer dat ze 
regisseert en het bevalt haar goed. 
"Regie vind ik een groot woord. Ik 
doe mijn best en Jany heeft geluk-
kig veel ervaring. We hebben in het 
begin de kinderen eerst uitgelegd 
waar het stuk over gaat en zijn het 
daarna gaan lezen. De kinderen 
hebben het spel snel opgepakt. Op 
een gegeven moment hebben we 
een oefening gedaan met kaartjes. 
Alle kinderen kregen een kaart met 
een opdracht en moesten die situ-
atie spelen. Ze vonden het zo leuk 
dat ze het vaker wilden doen, maar 
daar hebben we nog geen tijd voor 
gehad. We zijn al vanaf oktober 
vorig jaar bezig maar we repete-
ren maar drie kwartier per week 
en hebben de tijd dus hard nodig." 
Acteurs Luke Mense, Job Mense, 
Antonie Wesseling en Jytte de Graaf 
hebben zin in de voorstelling. Van 
zenuwen hebben ze (nog) geen last. 
Sterker nog, ze zien een acteercar-
rière in de toekomst wel zitten. 
Luke en Job hebben de liefde voor 
toneel van opa Nard en oma Leny 
meegekregen. Job: "Eerst vond ik 
het saai, maar bij de jeugd is het 
wel heel leuk." Antonie en Jytte (de 
kleinkinderen van regisseur/souf-
fleur Jany Wesseling, -red.) weten in 
ieder geval wat ze moeten doen als 
ze even niet meer weten. "Doorspe-
len en langzaam naar oma lopen, 
dan fluistert zij wat we moeten 
zeggen."
De jeugdvoorstelling 'Het spook 
van de grot' van Daniël Quintens 
is te zien zondagmiddag 1 april, 
aanvang 14.30 uur in Het Dorps-
huis aan de Henk Lensenlaan 2 in 
Vogelenzang. Kaarten kosten € 3,- 
en zijn te koop aan de deur. x

'Het spook van de grot'
Jeugd Door Vriendschap Bloeiend

Luke, Antonie, job en Jytte met op de achtergrond Conny en Jany (Foto: Christa 
Warmerdam).

bloemendaal - Op zondag 25 maart, 
aanvang 15.00 uur, staat De Ver-
telschuur in Bloemendaal in het 
teken van 'Verwondering, liefde en 
passie', gebracht door Esther Korna-
lijnslijper en Judith Lorand, met een 
sprookje, anekdotes en verhalen 
over de verwondering en liefde voor 
het leven.
Judith Lorand vertelt een Joods 
sprookje over het geheim van geluk. 
Een persoonlijk verhaal over wat 
kunst kan bewerkstelligen en een 
verhaal waarin een berk de hoofdrol 
krijgt.

Na de pauze neemt Esther Kornalijn-
slijper het publiek mee naar Venetie, 
in de tijd van Napoleon. Zij vertelt 
het verhaal 'De Passie', een bewer-
king van de roman van Jeannette 
Winterson: verwondering? Volop! 
En de liefde? Je speelt, je wint, je 
speelt, je verliest, je speelt, of toch 
niet...?
De toegang bedraagt € 10,-. De 
Vertelschuur ligt aan de Krullenlaan 
3 in Bloemendaal. Reserveren bij 
voorkeur via de website www.dever-
telschuur.nl, of telefonisch via 023-
5257855. x

Verwondering, liefde en passie
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 23 maart

Over de Liefde en de Dood

20.00 | De Haarlemse pianist 
Bernd Brackman wijdt zijn pro-
gramma aan Chopin. Uitgevoerd 
worden 24 Preludes, de Sonate nr. 
2, twee Nocturnes en de Grande 
Polonaise brillante. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Intergalactic Superstars

20.15 | Voca People brengt a cap-
pella van de bovenste plank en 
humoristisch bovendien. Het 
verhaal gaat dat ze uit de ruim-
te komen en op de aarde zijn 
gecrasht, vandaar hun onwe-
reldse zangkwaliteiten. € 37,50 | 
€ 34,50 | € 31,50. Philharmonie, 
Grote Zaal.

Mannen van Taal

20.15 | In twaalf ronden nemen 
de Mannen van Taal - Jan Pieterse 
& Frank van Pamelen - de hand-
schoen op tegen twaalf deskun-
dige uitdagers. Het theaterpro-
gramma Mannen van Taal is een 
taalshow voor een breed publiek. 
€ 17,50. Stadsschouwburg Haar-
lem.

Patronaat

22.00 | Organisms + Neon Rainbows. 
Indie- en noiserock, gratis in het 
Café.

Zaterdag 24 maart

Bach in de Binnenstad

17.00 | Het Haarlems Bach Ensem-
ble o.l.v. dirigent Mark Lippe. Het 
Requiem van Jean Gilles en van 
Bach Cantate BWV 131 'Aus der 
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir'. Toe-
gang: vrijwillige bijdrage [richt-
bedrag € 12,50]. Doopsgezinde 
Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem. 
www.haarlemsbachensemble.nl

Blazersensemble

20.00 | Blazersensemble Septen-
triones speelt werken van Caplet, 
Raff en Mozart. € 10,-. Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 67 in Sant-
poort-Noord. www.septentrio-
nes.nl

Turkije & Haarlem

20.15 | Kijk voor een uitgebreide 
toelichting op www.theater-haar-
lem.nl en elders in deze krant.

Mannen van Taal

20.15 | Zie vrijdag 23 maart.

Patronaat

20.30 | Lefties Soul Connection 

ft. Michelle David. Soul, funk en 
hiphop. € 12,50. Kleine Zaal. 
22.00 | Minor Operation Bookings: 
The Unborn, Jonestown Aloha 
en Translifted. Maandelijks por-
tie hardcore punk, gratis in het 
Café. 22.00 | Club Colombo: Club 
Colombo geeft vol gas met Feest 
DJ Ruud en Ex Porn Star’s Chicky 
The Hitmachine, Kuddedieren, 
Loose Laces en Dr. Awkward. € 
12,50 [16+]. Dommelsch Zaal.

overveen - De novelle Lady Macbeth van 
Mtensk van Nicolai Leskov werd pas 
jaren na publicatie in een tijdschrift 
door publiek en critici gewaardeerd. 
Leskov schreef het in 1865. De opera 
die Shostakovich veel later, namelijk 
tussen 1930 en 1932, aan de hand van 
dit gegeven schreef en componeerde 
kreeg bij zijn première in 1934 bijval 
van het Moskouse publiek, maar viel 
uiteindelijk in 1936 in ongenade bij 
Stalin en zijn medemachthebbers. 
Het werd als te opvallend, uitdagend 
en vulgair beschouwd, kwalificaties 
die later juist tot een hoge vlucht van 
het werk hebben geleid. Het verhaal 
en de uitwerking zijn dramatisch 
menselijk, schokkend en intens.

door Michiel Rehwinkel

De toenmalige leiding van de Sov-
jet-Unie en haar handlangers in de 
Bond van Sovjetcomponisten ver-

oordeelden het werk officieel als te 
modern en decadent. Meer waar-
schijnlijk werd aanstoot genomen 
aan het verhaal van de opera: een 
mishandelde vrouw die zomaar 
beslist zich te wreken en boven-
dien eindigt als tragische heldin. 
Dát... kon Stalins Rusland missen 
als kiespijn. De opera vormt aldus 
een keerpunt in de carrière van 
de componist Shostakovich. Het 
werk werd meteen geschrapt uit 
alle concertzalen en het zou meer 
dan dertig jaar duren voor het weer 
op het repertoire zou verschijnen. 
Voortaan zou Shostakovich schrij-
ven onder het juk van censuur. Het 

is evenwel mede door deze cen-
suur dat de opera heden ten dage 
veel belangstelling geniet. In 1962 
reviseerde Sjostakovitsj de opera 
en gaf het 'vanwege de slechte ont-
vangst bij de première' een nieuwe 
naam: Katerina Ismajlova.

Verhaallijn
De jonge en beeldschone Katerina 
is al jaren geleden uitgehuwelijkt 
aan de oudere, saaie en zakelijke 
bedrijfsbezitter Sinowij. Ze slijt 
haar dagen in een kleine stad in 
de provincie in ledigheid en zuch-
tend onder een tekort aan liefde. 
Ze heeft nog geen kinderen. De 

bemoeizucht van haar inwonende 
schoonvader maakt de toestand 
nog beklemmender. Als haar man 
op reis gaat om een aantal zaken 
te regelen stelt hij Katerina onder 
de hoede van de kokkin Aksinja 
en de knecht Sergei. Natuurlijk 
houdt ook schoonvader Boris een 
oogje in het zeil. Alles gaat goed 
tot Sergei avances maakt naar de 
dikke kokkin en Katerina aan Ser-
gei voorhoudt meer respect te heb-
ben voor vrouwen…
De opera wordt de laatste tijd overal 
ter wereld regelmatig opgevoerd, 
vrij recent nog in het Muziekthe-
ater in Amsterdam met Eva Maria 
Westbroek in de titelrol.
De voorstelling die op 26 maart 
wordt gegeven bij Muzenforum in 
Bloemendaal kan zich wat betreft 
intensiteit van overdracht meten 
met welke opvoering dan ook. De 
opera wordt in mini-vorm gespeeld 
door twee acteurs, Carol Linssen en 
Christine Ewert, en muzikaal ver-
klankt door het Hexagon Ensem-
ble, bestaande uit vijf houtblazers 
en piano. Het stuk is op een eigen 
tekst gezet door Carol Linssen. Het 
resultaat is een indringend klein 
muziektheater, dat in deze uitvoe-
ring volstrekt uniek is.
Of het nu de operakenner of de 
operawenner betreft: deze kans 
moet men aangrijpen.
Aanvang zondag 25 maart is 11.45 
uur. Zaal en kassa zijn open vanaf 
11.10 uur. 
De uitvoering vindt plaats in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
van Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 158 in Overveen. Kaar-
ten kosten € 20,-. Houders van CJP 
en jeugd tot en met 25 jaar betalen 
€ 9,-. Voorverkoop is mogelijk bij 
Primera Postkantoor aan de Bloe-
mendaalseweg 234 in Overveen, 
tel. 023-5272742 en op de dag van 
de concerten aan de kassa in de 
zaal. Zie ook www.muzenforum.
nl. x

Voor operakenners en -wenners
Lady Macbeth van Mtensk bij Muzenforum Bloemendaal

In het theaterseizoen 2010/2011 kwamen novelle en opera voor het eerste bij 
elkaar in een avondvullende voorstelling, waarin fragmenten van het verhaal 
werden gespeeld door acteurs Carol Linssen (l.) en Christine Ewert, afgewis-
seld met fragmenten uit de opera gespeeld door het Hexagon Ensemble. Een 
dergelijke multidisciplinaire opzet staat sinds ongeveer 2000 bekend als het 
genre muziek en literatuur (Publiciteitsfoto).

heemstede - Na de succesvolle tournee 
van De Franse Slag tourt Alderliefste 
dit seizoen opnieuw langs de thea-
ters met de lovend ontvangen opvol-
ger 'T3rois'. Daarin brengt de band, 
die naam verwierf met optredens 
in vaderlandse kroegen, een Frans-
Nederlandse mix van hits en eigen 
werk. Vrijdag 30 maart is de laatste 
kans deze voorstelling te zien.

'Powerchansons' noemen de drie 
heren hun liedjes zelf, een genre 
dat door muziekmagazine Revolver 
werd omschreven als "echte pop-
muziek waarbij de subtiliteit van de 
chansonvorm geen moment uit het 
oor wordt verloren." De Volkskrant 
constateerde dat Alderliefste met 
Wende Snijders het Franse chanson 
uit de sfeer van rode wijn en visnet-
ten heeft gehaald.
Met T3rois gaan Gerard Alderliefste, 
Robert Kramers en Luc de Bruin ver-
der op de ingeslagen weg en bieden 
zij het publiek een gevarieerd pro-
gramma, dat getuigt van een grote 
liefde voor (Franse) muziek. Uiter-
aard zal ook dit keer een ode aan 
Ramses Shaffy niet ontbreken.
Vrijdag 30 maart is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. Aan-
vang is 20.15 uur. Kaarten kosten 
€ 18,50. Houders van CJP en 65+ 
betalen € 17,50. Kaartverkoop loopt 
van maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 16.00 uur en vanaf 45 
minuten voor aanvang. Telefonisch 

reserveren is mogelijk via de thea-
terlijn, tel. 023-5483838.

Zie ook www.alderliefste.nl en 
www.theaterdeluifel.nl. x

Powerchansons met Alderliefste

(Publiciteitsfoto - Hiba Vink).(Publiciteitsfoto - Hiba Vink).
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Zondag 25 maart

Chapel Choir

10.00 | Het Chapel Choir van het 
beroemde Winchster College 
verzorgt de Hoogmis in de Kathe-
drale Basiliek St. Bavo aan de 
Leidsevaart [ingang via Botteman-
neplein]. Aanlsuitend, om 15.30 
uur, verzorgt zij samen met de 
Bavocantorij een passieconcert, 
eveneens in de Kathedraal.

Lady Macbeth van Mtensk

11.45 | Opera van Shostakovich, 
gebaseerd op de gelijknamige 
novelle van Nicolai Leskov, uit-
gevoerd door Carol Linssen en 
Christine Ewert m.m.v. het Hexa-
gon Ensemble. € 20,- [CJP en jeugd 
€ 9,-]. Burgerzaal gemeentehuis 
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. Voorverkoop 
bij Primera Overveen, tel. 023-
5272742. www.muzenforum.nl

Kleine Moek [4+]

12.00 | Oosters sprookje over een 
betoverde prinses en een valse 
dienaar, over toverpantoffels, 
langneuzen, ezelsoren en over 
Kleine Moek die uiteindelijk 
zijn geluk vindt. € 16,- [kinde-
ren € 7,50]. Podium Oude Slot, 
ingang Ringvaartlaan, in Heem-
stede. Reserveren mogelijk via 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626.

Promenade

14.00 | Het Haarlems Accordeo-
norkest Esmeralda presenteert 
haar nieuwe cd 'Promenade' tij-
dens een innovatief accordeon-
concert i.s.m. toptalenten uit de 
Nederlandse accordeonwereld. € 
10,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Sept Chorales Poèmes

15.00 | Uitvoering van organiste 
Gemma Coebergh van de 'Sept 
Chorals - poèmes pour les sept 
paroles du Christ' van de Franse 
componist Charles Tournemire. 
Gratis [na afloop collecte]. Sint 
Josephkerk, Jansstraat 43 in Haar-
lem.

Kamerkoor Babylon

15.00 | Terugkerend feest van 
mooie samenzang en een afwis-
selend en verrassend programma 
met het Kamerkoor Babylon o.l.v. 
Frederic Voorn. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

De rusthoek

15.00 | Zanger, gitarist, musicalar-
tiest en entertainer Dennis Kivit, 
pianist Erik van der Luijt, bassist 
Bas Kisjes en drummer Nanning 
van der Hoop. Grand Café de Rust-
hoek, Bloemendaalseweg 141 in 
Bloemendaal. Gratis entree.

Pianorecital

15.30 | Maria Prokofieva speelt 
werken van Scarlatti, Bach, 
Brahms, Clementi, Satie en Liszt. 
€ 10,-. Religieuze Kring, Oscar 
Mendliklaan 3 in Aerdenhout.

OVERIG

Uitverkocht
De voorstellingen van Brigitte 
Kaandorp in de Stadsschouwburg 
Haarlem op vrijdag 23 en zater-
dag 24 maart. x

haarlem - Maria Markesini is van 
huis uit een begenadigd klassiek 
pianiste. Toen zij in 2009 haar pols 
blesseerde vlak voor een recital, 
kon zij die avond niet spelen maar 
zong voor haar publiek pop, jazz en 
chansons. Het publiek ging uit zijn 
dak en zat verbluft op het puntje van 
de stoel. Als zangeres vulde ze ver-
volgens grote zalen in Griekenland 
en in Duitsland. Inmiddels woont 
Maria Markesini in Nederland en 
spreekt ze de taal al zeer goed.

door Michiel Rehwinkel

Geïnspireerd door de vele open-
lucht filmvoorstellingen uit haar 
jeugd in Griekenland, vergezelt 
ze op donderdag 29 maart in de 
Philharmonie haar bezoekers op 
een prachtige reis met filmsongs 
waarmee ze alle kanten op gaat. 
Soms pop, soms jazz, soms klas-
siek. Het programma heet Cine-
maPassionata.
De selectie van de stukken voor 
dit programma begint in de tijd 
van de Renaissance met 'With 
Wand'ring Steps', uit de Shake-
speare verfilming 'The Merchant 
of Venice' en eindigt met twee 
nieuwe eigen composities. Geïn-
spireerd door twee opmerkelijke 
films 'Microcosmos' en 'Amistad' 
en pakt ze uit met een duizeling-
wekkend gezongen improvisatie 
op Stephane Grappelli's 'Rolls'.

Film op zich
Het leven van Maria is al bijna 
een film op zich. Geboren in Grie-
kenland op één van de mooiste 
eilanden, Kefalonia, groeide ze 

op als een waar natuurkind, in 
de volstrekte vrijheid en pracht 
die alleen de Mediterrane zee aan 
haar omwonenden weet te schen-
ken: "Als een ware cinefiel was 
ik als klein kind al gefascineerd 
door de kracht van cinema. Iede-
re zomer werd ik volledig geob-
sedeerd door de magie van de 
openluchtvoorstellingen waar ik 
mijn favoriete films zag onder de 
sterren en volle maan, terwijl de 
zomerbries de lucht met de geur 
van jasmijn vulde. Die betovering 
van de bioscoop in de openlucht 
maakte al die prachtige films nog 
tien keer opwindender en span-
nender dan ze in werkelijkheid 
waren."
Op vijfjarige leeftijd begon ze 

met klassieke pianolessen en op 
haar veertiende ging ze naar het 
Conservatorium van Athene. In 
Nederland studeerde ze aan het 
Rotterdams Conservatorium. Ze 
behaalde haar diploma als pia-
nosolist, waarna ze een vervolg-
studie aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Brussel met succes 
afrondde.
Als pianiste werd Markesini top 
of the bill, maar dat bleek voor 
haarzelf niet afdoende, het bloed 
stroomde waar het niet gaan kon. 
In het geheim studeerde ze jaren 

lang zang. Ze trad dus voor het 
eerst op als zangeres toen ze haar 
hand had bezeerd vlak voor een 
optreden en niet kon spelen. Ze 
bood het publiek aan om als zan-
geres op te treden. Het betekende 
een ommekeer in haar leven als 
artiest.
Donderdag 29 maart, aanvang 
20.15 uur, in de Kleine Zaal van 
de Philharmonie Haarlem. Kaar-
ten kosten € 19,-. Reserveren 
is mogelijk via 023-5121212 en 
www.theater-haarlem.nl. Zie ook 
www.mariamarkesini.com. x

Die avond kon ze niet spelen maar
zong: een ommekeer in haar leven

Maria Markesini betovert op 29 maart de Philharmonie

Niet alleen door haar fascinerende interpretaties van pop- & jazzsongs en chan-
sons, maar ook door haar exotische uiterlijk laat Maria Markesini bij haar uit-
zinnige publiek keer op keer een onvergetelijke indruk achter. De 'Piratenbraut' 
werd ze al gauw in de Duitse media genoemd (Foto: Hester Doove).

haarlem - In de HaarlemmerHout 
bloeien vanaf eind februari tot begin 
mei verschillende soorten stinsen-
planten. Langs een twee kilometer 
lange wandelroute in De Grote Hout, 
onderdeel van de Haarlemmerhout, 
kan men dit kleurrijke schouwspel 
met eigen ogen aanschouwen. IVN-
Zuid Kennemerland heeft in samen-
werking met de gemeente Haarlem 
een boekje gemaakt van deze wande-
ling. Hierin staat een routebeschrij-
ving, informatie over de planten en 
wordt kort ingegaan op de geschie-
denis van De Hout.

De wandeling begint en eindigt bij 
restaurant La Place Dreefzicht waar 
het boekje voor € 1,75 te koop is. 
Verder is het te koop bij het VVV 
Haarlem en de groene winkel van 
het IVN. Bestellen kan door het 
sturen van een e-mail naar ivnzk.
groenewinkel@gmail.com. De wan-
deling is een beleving voor volwas-
senen en kinderen en rolstoel- en 
kinderwagen vriendelijk. Op ver-
toon van het boekje bij de kassa van 

Dreefzicht ontvangt men tot 1 juni 
gratis koffie bij het seizoensgebak 
of een kop soep bij een broodje. 
Er zijn twee excursies op zaterdag 
25 maart. De eerste start om 10.00 
uur vanaf parkeerplaats Dreefzicht 
aan de Fonteinlaan 1 in Haarlem 
en staat onder leiding van stadse-
coloog Dik Vonk. Het boekje over 
stinsenplanten is ter plekke te 
koop. Tijdens deze excursie is er 
aandacht voor stinseplanten en 
andere voorjaarsbloeiers, vogelge-
luiden en vroege hommels.
De tweede excursie is getiteld 
'Spaar en Hout, een bijzondere 
buitenplaats' en vertekt om 14.00 
uur vanaf het poortgebouw aan de 
Kleine Houtweg 139 Haarlem aan 
de oostzijde van de Haarlemmer-
hout. Het betreft een wandeling 
met informatie over de historie 
van het gebied en speciale aandacht 
voor de verschillende bomen en de 
stinsenplanten.
Voor beide excursies is vooraf aan-
melden niet nodig en deelname is 
gratis. x

Voorjaar in de Haarlemmerhout
Sneeuwklokjes, bosanemonen en prachtframboos in volle glorie

(Publiciteitsfoto).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

NIEUW: EuroJackpot 
Deelnemende landen: Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Italie, 
Nederland en Slovenie.
Een lot kost € 2.
De jackpot staat op € 10 miljoen.
Trekking vrijdag 23 maart.

Miljoenenspel Jackpot 2 x € 1 miljoen.
Trekking zaterdag 24 maart.

Lotto Jackpot € 7.5 miljoen.
Trekking zaterdag 24 maart.

RhododendronweekRhododendronweek
vele maten en kleurenvele maten en kleuren

v.a.v.a. €€ 9.959.95 p.plantp.plant

van Norde's bloemenpaleisvan Norde's bloemenpaleis
Albert Schweitzerlaan 154Albert Schweitzerlaan 154

Meerwijk-HaarlemMeerwijk-Haarlem
www.nordesbloemenpaleis.nlwww.nordesbloemenpaleis.nl
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santpoort-noord - De Haarlemse 
pianist Bernd Brackman speelt op 
vrijdag 23 maart om 20.00 uur in 
't Mosterdzaadje een programma 
geheel gewijd aan Chopin. Onder de 
noemer 'Over de Liefde en de Dood' 
voert hij 24 Preludes, de Sonate nr. 
2, twee Nocturnes en de Grande 
Polonaise uit. Een meesterlijk con-
cert.

door Paula Blom

Alle emoties en menselijk moge-
lijke gevoelsuitingen passeren de 
revue in de 24 sfeertekeningen 
die Chopin tussen 1836 en1839 op 
Mallorca schreef. De toonsoorten 
gaan de klok rond, zoals zijn grote 
voorbeeld Bach dat deed met het 
Wohltemperiertes Klavier. Maar 
Chopin maakt van deze preludes 

een overgevoelig portret van de 
menselijke geest. De heimwee die 
er in te horen is zat waarschijnlijk 
in zijn karakter. Onder niet al te 
gunstige omstandigheden kwam 
dit werk tot stand. 
Hij werkte in een kil en vochtig 
klooster dat zijn toch al broze 
gezondheid en ook het instrument 
geen goed deed. Hij verbleef daar 
samen met de schrijfster Georges 
Sand die hem 'mijn charmante 
lijk' noemde.
De Tweede Sonate is die met de 
beroemde treurmars erin. Eerder 
al was de treurmars als zelfstan-
dig stuk uitgegeven, maar Chopin 
bouwde er de sonate omheen. 
De finale is meest opzienbarend 
omdat daar in twee minuten tijd 
het heen en weer rennen van 
schimmen en schaduwen over 

een kerkhof is te horen.
Vervolgens twee van de eerste 
Nocturnes uit een serie van 21. De 
toonsoort sluit perfect aan bij de 
Finale daarvoor. Tot slot de Grande 
Polonaise Brillante die begint met 
een goddelijke melodie die nog 
lang in je hoofd blijft zitten. Daar-
na barst, virtuoos en charmant, 
liefdevol en enthousiast de Polo-
naise los. Een opzwepend, vrolijk 
stuk van grote levenskracht.
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

Toonsoorten gaan klokje
rond met Frédéric Chopin

Bernd Brackman 'Over de Liefde en de Dood'

Bernd Brackman (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl).

santpoort-noord - In 't Mosterdzaadje 
verzorgt op zondag 25 maart om 15.00 
uur het Kamerkoor Babylon onder lei-
ding van Frederic Voorn een concert. 
Een terugkerend feest van mooie 
samenzang en een afwisselend  en 
verrassend programma, met klassiek, 
salsa en een wereldpremière.

door Paula Blom

Het uit vijftien leden bestaande 
koor uit Amsterdam zingt voor 
de pauze wereldse en geestelijke 
liederen uit de renaissance en het 
classicisme met werken van onder 
andere Bateson, Orlando di Lasso, 
Hassler en Mozart. Frederic Voorn 
sluit het eerste gedeelte pianosolo 
af met de Sonata Reminiscenza van 
Nicolai Medtner.
Na de pauze eerst muziek uit de 
Orthodoxe kerk van Bortnianski 
en Rachmaninov die gevolgd wordt 
door liederen van Lau en Viotta over 
de natuur. Voorts twee liederen van 
Frederic Voorn zelf. Het eerste is op 
een gedicht van Goethe gecompo-
neerd. In 'Jägers Abendlied' wordt 
de rusteloze liefde van een jager 
verklankt. Terwijl hij door de vel-
den sluipt, ziet hij het beeld van 

zijn geliefde voor zich en vraagt 
zich af of hij ook in haar gedach-
ten is. Het tweede lied van Frederic 
Voorn beleeft zijn première in 't 
Mosterdzaadje en is het naoorlogse 
populair geworden protestlied 'Die 
Gedanken sind frei'.

"Die Gedanken sind frei, wer kann 
si erraten / Sie fliegen vorbei wie 
nächtliche Schatten / Kein Mensch 
kann sie wissen, kein Jäger erschies-
sen / Mit Pulver und Blei: Die Gedan-
ken sind frei."

Tot slot twee aanstekelijke salsa 
melodieën van Jay Althouse waarin 
de lof op de muziek wordt bezon-
gen en iedereen helemaal vrolijk 
naar huis gaat.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een terugkerend feest
van mooie samenzang

Kamerkoor Babylon en Frederic Voorn

Het Kamerkoor Babylon met uiterst 
rechts Frederic Voorn (Publiciteits-
foto).

aerdenhout - Pianiste Maria Proko-
fieva speelt op zondag 25 maart, 
aanvang 15.30 uur, sonates van Scar-
latti, de Franse Suite van Bach, een 
intermezzo van Brahms, deonate van 
Clementi, Nocturnes van Satie en vari-
aties op een thema van Liszt. Zo Euro-
pees en veelzijdig is deze pianiste uit 
Minsk, Wit-Rusland (1981) wel.

Op 5-jarige leeftijd begon Maria 
Prokofieva haar muziekstudie. Van 
1987 tot 1999 bezocht zij het Gym-
nasium van het Muziek College in 
Minsk. Haar studie vervolgde zij bij 
Valery Shatsky aan de Staats Acade-
mie. Bachelor in 2004vervolgstudie 
tot 2006. Brussel werd voor twee 
jaar haar domicilie om te studeren 
aan de Koningin Elisabeth Muziek 
Kapel (2006/07). De beroemde pia-
nist Naum Grubert en het Amster-
dams Conservatorium lokten haar 
vervolgens voor twee jaar naar 
Nederland. In juni 2010 behaalde 
zij hier haar Masters.
Talloze prijzen en diploma's werden 
haar deel, in de Benelux, Frankrijk, 
Italië en Wit-Rusland. Concerten 
volgden; in eigen land, haar tweede 
vaderland Nederland, België, Duits-
land en Frankrijk. Naast haar optre-
dens geeft zij ook les aan getalen-
teerde jonge mensen. In de laatste 
jaren lijkt zij wel 'Kennemerlands 
huispianiste' te zijn.
Haar spel getuigt van een stralende, 

sterke persoonlijkheid. Het blijft 
elke keer weer wonderlijk haar 
achter het klavier te zien verande-
ren- naar verstilling en bezinning, 
haar te zien opgaan in de muziek 
die lyrisch, verstild en vertellend 
uitgelegd wordt. Opgetild worden, 
even los van de aarde zijn, wie wil 
dat niet? Door een stralende jonge 
vrouw met twee 'rechter' handen. 
Muzikaal op reis in de lente op zon-
dag 25 maart om 15.30 uur bij de 
Religieuze Kring Aerdenhout aan 
de Oscar Mendliklaan 3 in Aerden-
hout. 15.30 u; zaal open: 15.15. De 
toegang bedraagt € 10,- inclusief 
thee en een glas wijn na afloop. x

'Kennemerlands huispianiste'
Recital Maria Prokofieva

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Zaterdagavond 24 
maart treedt het blazersensemble 
Septentriones op in de Dorpskerk van 
Santpoort-Noord. Acht enthousiaste 
musici met een gezamenlijke interes-
se in kamermuziek vormen sinds het 
najaar van 2002 het blazersensemble 
Septentriones. Het ensemble werkt 
aan twee of drie projecten per jaar. 
Een korte periode van intensief repe-
teren wordt afgesloten met concerten 
op diverse locaties in Nederland.

Het repertoire bestaat uit klassieke, 
romantische en hedendaagse wer-
ken. De basisbezetting is een klas-
siek octet bestaande uit twee hobo's, 
twee klarinetten, twee fagotten en 
twee hoorns. Afhankelijk van het 
repertoire wordt deze bezetting 
uitgebreid met bijvoorbeeld contra-
bas, fluiten, bassethoorns of extra 

koperblazers. Sinds maart 2007 
wordt Septentriones geleid door 
Herman Draaisma.
In 2012 bestaat Septentriones tien 
jaar. Dit jubileum wordt gevierd 
met een aantal uitvoeringen van 
wat velen de mooiste compositie 
voor blazers vinden: de 'Gran Par-
tita' van Mozart. Voor de pauze 
worden werken van André Caplet 
('Sharki' uit Suite Persane) en van 
Joachim Raff (Sinfonietta in F, op. 
188) gespeeld.
Het concert wordt georganiseerd 
door de Stichting Cultuur in de 
Dorpskerk op zaterdag 24 maart in 
de Dorpskerk aan de Burgemees-
ter Enschedelaan 67 in Santpoort-
Noord. Aanvang is 20.00 uur, de 
entreeprijs bedraagt € 10,-. Zie ook 
cultuurindedorpskerk.blogspot.
com en www.septentriones.nl. x

Jubileumconcert Septentriones

heemstede - De Amsterdam Klezmer-
band komt op vrijdag 23 maart met 
hun programma 'Katla' Heemstede 
en omstreken veroveren. 'Katla' is een 
feestprogramma geworden met veel 
voorbijsnellende uptempo-nummers.

De Amsterdam Klezmerband 
bestaat uit musici die met een 
eigenzinnige benadering en aan-

stekelijk enthousiasme sinds 1996 
Klezmer van zijn traditionele imago 
afhelpen. Een fikse scheut Balkan-
folk doet de rest. Met de stuwende 
accordeon van Theo van Tol en de 
pompende baspartijen van Jasper 
de Beer en vergeet daarbij het dan-
sende blazers geheel van Job, Gijs, 
Joop en Janfie respectievelijk op 
sax, trompet, trombone en klari-

net niet. Het muzikale vuur wordt 
aangewakkerd door de met Jiddisch 
doorspekte raps van Job Chajes en 
de Russische zang van Alec Kopyt.
Aanvang vrijdag 23 maart is 20.15 
uur in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein in Heemstede. De 
toegang bedraagt € 17,-. Reserveren 
is mogelijk via  www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626. x

Klezmer eventjes goed van zijn traditionele imago afgeholpen

haarlem - Op zaterdag 24 maart 
geeft het Haarlems Bach Ensem-
ble onder leiding van dirigent 
Mark Lippe een concert in de 
serie 'Bach in de Binnenstad'. Een 
extra bijzonder concert waarbij 
het publiek kan genieten van het 
Requiem van Jean Gilles. Daarbij 
natuurlijk nog een Bach Cantate 
BWV 131 'Aus der Tiefe rufe ich, 
Herr, zu dir'. Solisten zijn Ingrid 
Nugteren (sopraan), Harm Huson 
(counter-tenor), René Veen (tenor) 
en Robert Brouwer (bariton). Het 
concert vindt plaats in de Doops-
gezinde Kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24, en begint om 
17.00 uur. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd (richtbedrag € 
12,50). Zie ook www.haarlemsba-
chensemble.nl. x

Concert 'Bach in
de Binnenstad'
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santpoort-noord/regio - Vrijdag 24 
maart bezocht de wereldpresident 
van de Rotary organisatie de jaar-
lijkse conferentie van district 1580 
- zeg maar ongeveer Noord-Holland. 
Een unicum, want het is de eerste keer 
ooit dat een Rotary president ons land 

bezoekt. Er was nóg een unicum: Dis-
tricts Gouverneur Roel van der Voort 
overhandigde de hoge gast officieel 
een rapport over ethiek en de Rotary 

gedragscode, dat is geschreven door 
Bloemendaler Kees van Gruting. Dat 
paste goed bij het dagthema.

door Ruud Vader

Ruim 160 Rotarians zijn naar het 
landgoed Duin en Kruidberg geko-
men voor de gebeurtenis. Het is 
even wennen aan de vele afkor-
tingen die men gebruikt - zo staat 
DisCon voor Districts Conferentie, 
GSE voor Group Study Exchange 
(een uitwisselingsprogramma voor 
jonge professionals van 25 tot 40 
jaar) en DDF voor District Designa-
ted Fund.
De sprekers maken een radicaal 
einde aan het beeld dat gewone 
mensen vaak van Rotary hebben, 
dat het vooral een eetclub is waar 
alleen maar wordt gepraat. Dat 
doen ze misschien ook wel, maar op 
de 24ste gaat het over waterprojec-
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Missie van Rotary een
boodschap van vrede

President Kalyan Banerjee van Rotary International:

Acht Rotary jaarkinderen op het podium met wereldpresident Banerjee en zijn 
vrouw Bimota (Foto: Ruud Vader).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Vervolg zie elders

Gemoederen verhit Vliegende herstart

BIKES 4 ALL
RAADHUISSTRAAT 6
2101 HG HEEMSTEDE
TEL. 023-5477105

20% korting 100% service en garantie!!!
o.a.: Batavus, Sparta, Gazelle, Giant, Ghost, Koga, Pointer, Cortina, Loekie

Sparen voor een 
goed doel. 
Dat is het idee van 
Rabobank 
Haarlem en 
Omstreken.

ZIE
ELDERS IN
DIT BLAD
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VANAF HEDEN
VERKOPEN WIJ
BONBONS VAN
FRANK VISSER

AMBACHTELIJK ijs
         chocolade      
  patisserie

AMBACHTELIJK IJS
           CHOCOLADE
   PATISSERIE

Of limoncello, mandarijnen
en blueberry cheesecake ijs!
Vanaf zaterdag 31 maart
zijn wij weer elke avond
geopend tot 22.00 uur.

Wat dacht je van
vlaflipjes-ijs, smurfenijs 
of Haagse hopjesijs?

WIJ HEBBEN WEER 

32 SMAKEN 

OVERHEERLIJK IJS.

LENTE!  IJS!  

BELEEF!

ten in Kenya, over ondersteuning 
bij het zoeken naar een baan voor 
oudere werkloze clubgenoten, over 
nieuw en flexibel werken en over 
de veranderingen op de arbeids-
markt die er aan komen.
Het huidige enorme overschot 
aan oudere werknemers gaat in 
de komende vijf jaar drastisch 
omslaan in een tekort. De CEO van 
de Suikerunie, Albert Markusse, 
houdt een bevlogen verhaal over 
waarom iemand bij zijn bedrijf zou 
willen werken. Als hij eindigt zou 
je dat zelf ook best willen. Dan zijn 
er de jongeren. In Haarlem is sinds 
kort een Rotaryclub actief, waarbij 
de gemiddelde leeftijd ligt op 43,9 
jaar, waar men veel aan sociale 
media doet en er zelfs al een knet-
terend benefietfeest is gegeven. Het 
kan nog jonger, er zijn acht Rotary 
'jaarkinderen' aanwezig, kinderen 
van clubleden uit het buitenland die 
een jaar bij een gastgezin in Neder-
land verblijven. Twee houden een 
toespraakje en de groep gaat op de 
foto met de president en zijn vrouw. 
Ook enkele Nederlandse jongeren 
die een (kortere) studiereis naar 
Japan hebben gemaakt getuigen 
van hun ervaringen.

Gedragscode
De overhandiging van het rapport 
van Van Gruting duurt maar kort. 
De president geeft het door aan een 
medewerker - hij zal het later gaan 
lezen. Daar zal hij geen spijt van 
krijgen, want er staan behartens-
waardige dingen in over internatio-
nale spelregels van de Rotary en hoe 

die in Nederland (kunnen) worden 
toegepast. Ze komen er op neer dat 
men humaan, rechtvaardig en met 
respect voor de planeet waarop wij 
leven, samen wil werken aan per-
soonlijke, bedrijfsmatige en lande-
lijke goede dingen. In de bijlage kan 
de president een gedragscode vin-
den die Rotarians opwekt tot uiter-
ste integriteit en eerlijkheid. Zowel 
prive, in bedrijven (sociale werkom-
standigheden voor werknemers) en 
ten opzichte van mede clubleden. 
En geen speciale voorkeursbehan-
deling voor clubgenoten, als dat te 
koste zou gaan van eerlijke concur-
rentieregels voor anderen.
De president houdt vervolgens een 
verhaal over ethiek. Hij spreekt over 
vrede (dat is niet het tegenoverge-
stelde van oorlog), hoe de Rotary 
organisatie daaraan bijdraagt (niet 
militair of politiek, maar door mid-
del van onderhandelen en persoon-
lijke contacten) en over de strijd 
tegen polio. Die verloopt hoopge-
vend en Banerjee verwacht wereld-
wijd een einde aan deze ziekte in 
het lopende of het volgende jaar: 
"India is nu al veertien maanden 
poliovrij - daar ben ik dankbaar 
voor en ik heb goede hoop dat het 
grootste deel van de strijd nu is 
gestreden."
Wie meer over de Rotary wil weten 
kan kijken op www.rotary.nl of, 
voor de jongere club in Haarlem 
op www.kennemerlaat.nl. Daar 
heeft men tijdens een party ruim 
€ 20.000,- opgehaald voor een goed 
doel. x

Districts Gouverneur Roel van der Voort overhandigt de hoge gast het ethische 
rapport van Kees van Gruting, op de foto rechts - met rode stropdas (Foto: Ruud 
Vader). x

Vervolg van voorpagina

vogelenzang/regio - Wie denkt dat 
natuurliefhebbers allemaal uit het-
zelfde hout zijn gesneden, moet 
nog een keer nadenken. Op zondag 
25 maart begint er bij de Oase een 
protestwandeling van Natuurbelang 
Nederland. Die is tegen fietspaden 
door de Amsterdamse Waterleiding-
duinen (AWD). De demonstratie is 
tot teleurstelling van actievoerder 
Harry Hobo niet zo massaal als hij 
had gehoopt. Er zijn enkele tientallen 
wandelaars. Maar er zijn ook Kees 
Piël, Gemma Terpstra en Dolf Stroom-
berg, elk in een eigen rol. Die zorgen 
voor het nodige rumoer.

door Ruud Vader

De meeste demonstranten komen 
vredelievend over en zijn verwoede 

wandelaars of vogelaars en mis-
schien zelfs hertelaars. Hobo legt 
uit dat de AWD bijna het laatste 
stukje Nederland is waar je kunt 
wandelen zonder last te hebben 
van verkeer of, in dit geval, van fiet-
sers. De demonstratie is bedoeld 
om een signaal af te geven aan 
een commissievergadering van de 
Amsterdamse raad die op 29 maart 
wordt gehouden. Hobo is bang dat 
die positief over de fietspadenplan-
nen zal beslissen. Deze angst wordt 
gedeeld door Piël, die als solist zijn 
eigen demonstratie houdt en pam-
fletten uitdeelt. Vraag aan Hobo: 
"Hebben jullie ruzie met elkaar?" 
Hobo: "Nee, maar Kees gebruikt 
andere argumenten." Even later 
helpen ze elkaar om een bord 'ver-
boden te fietsen' terug te plaatsen. 
Het was eerder door boswachters 
weggehaald omdat het een onvrien-
delijke indruk maakte. Dan komt 
Germa Terpstra langs. 

Weg wezen
Terpstra is een vogelaarster en 
vindt dat ze geregeld door fietsers 

van haar pad wordt geveegd. Als 
een Kenau werpt ze zich op het 
bescheiden bord van de Fietsers-
bond, dat pleit voor vriendelijke 
fietsroutes. Daar zit Dolf Stroom-
berg bij, van de fietsersbond uit 
Hillegom. Hij oogt vriendelijk, 
maar maakt wel bezwaar als Terp-
stra probeert zijn protest-bord te 
verwijderen. Ze roept: "Opsode-
mieteren hier en wegwezen, we 
willen geen fietsers die hier de boel 
komen verzieken."
Een vrouw van het actiecomité legt 
uit dat Terpstra een beetje overstuur 
is, maar dat hadden we al gemerkt. 
Men heeft vooral bezwaar tegen 
race- en mountainbike fietsers die 
gevaarlijk kunnen zijn. En tegen 
gewone fietsers die rotzooi, zoals 
lege blikjes, langs hun routes laten 
slingeren. Ook vindt het comité dat 
er een goede alternatieve route kan 
worden gemaakt, door het fietspad 
langs de Vogelenzangseweg te ver-
breden en via de Leeuwerikenlaan 
te laten aansluiten op bestaande 
fietspaden richting Zandvoort. 
Voor de troep die daar dan wordt 
achtergelaten is dat geen oplossing 
- het zijn immers geen fietsers die 
troep maken, maar mensen zelf. 
Wie meer wil weten gaat naar 
natuurbelangawd.nl, daar vind je 
alle argumenten en kaartjes. x

"Sodemieter op of
ik sla je hier weg!"

Verhitte gemoederen bij demonstratie tegen fietspad

(Foto's: Ruud Vader).

overveen - Willem Holleeder gaat in 
een hoekhuis in Overveen wonen. 
Dat meldt persbureau Novum 
naar aanleiding van een tip van 
een 'betrouwbare bron'. Hij zou 
in een twee-onder-een-kapwoning 
aan de Julianalaan gaan wonen. 
Volgens het persbureau zou Hol-
leeder ook kogelvrij glas laten 
plaatsen. Holleeders advocaat 

Stijn Franken houdt in verband 
met zijn geheimhoudingsplicht 
zijn lippen stijf op elkaar. Twee 
dagen na zijn vrijlating werd de 
Heineken-ontvoerder al op twee 
locaties gesignaleerd in Overveen. 
Bang om in het openbaar te ver-
schijnen is hij naar eigen zeggen 
niet. x

'Holleeder gaat in Overveen wonen'

bloemendaal - Van 15 tot en met 21 
april is de collecteweek van de 
Hartstichting. De Hartstichting is 
nog hard op zoek naar collectan-
ten in de gemeente Bloemendaal 
die tijdens de collecteweek zich 
twee uurtjes willen inzetten in 
de strijd tegen hart- en vaatziek-
ten. In de collecteweek van 2011 
heeft de Hartstichting ruim € 4,1 
miljoen opgehaald, waarvan € 
4.441,- in de gemeente Bloemen-
daal. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via www.word-
nucollectant.nl of bellen met 070-
3155683. x

Hartstichting

heemstede - Politiemensen reageer-
den vrijdagavond laat op een mel-
ding dat er een onenigheid zou 
zijn op de Zandvoortselaan. Ter 
plekke bleek dat een groep fiet-
sers tegen de rijrichting in op het 
fietspad had gereden. Een andere 
groep, waaronder een snorfiets-
ster, moest hierdoor uitwijken. De 
17-jarige Zandvoortse snorfiets-
ster botste tegen een lantaarnpaal 
en een geparkeerd staande auto. 
Omdat de agenten vermoedden 
dat de Zandvoortse onder invloed 
van alcohol was, werd haar een 
blaastest afgenomen. Het meisje 
bleek flink onder invloed te zijn, 
bij haar werd na ademanalyse 
een promillage gemeten van 1,55. 
Het bromfietsbewijs werd inge-
vorderd. Daarnaast kreeg zij een 
proces-verbaal voor rijden onder 
invloed. x

Meisje (17) flink
onder invloed
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Plafondornamenten 
van gips

Tijdelijk 20 % korting

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

KENNEMERLAND
OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00-15.00 UUR

Bennebroek Harp 23 995.000 k.k.
De Zilk Beeklaan 1 349.000 k.k.
Heemstede Reggelaan 12 995.000 k.k.
Hillegom Weeresteinstraat 75 325.000 k.k.
Hillegom Leidsestraat 132 795.000 k.k.
Sassenheim Nachtegaallaan 31 459.000 k.k.
Zandvoort Hogeweg 62F12 * 198.000 k.k.
Zandvoort Cort. v.d. Lindenstraat 2F9 * 324.000 k.k.
Zandvoort Westerstraat 9 * 329.000 k.k.
Zandvoort Thorbeckestraat 32 * 475.000 k.k.
Zandvoort Jhr. P.N.Q. van Uffordlaan 43 * 519.000 k.k.
Zandvoort Zandvoortselaan 137 * 795.000 k.k.

* OPEN HUIS VAN 12.00 - 15.00 UUR

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (020) 7884570 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

De mooiste orchideeën staan bij Leo                                            De mooiste orchideeën staan bij Leo                                            
uitsluitend planten met 2-3 of 4 bloemtakkenuitsluitend planten met 2-3 of 4 bloemtakken

tientallen kleuren en soorten v.a. 9,95tientallen kleuren en soorten v.a. 9,95

exclusief: schitterende boog-orchideeënexclusief: schitterende boog-orchideeën

van Norde's bloemenpaleisvan Norde's bloemenpaleis
Albert Schweitzerlaan 154Albert Schweitzerlaan 154

Angstig?
Volg de cursus ‘Geen Paniek’

Heeft u last van paniekaanvallen, angst, piekert u 
veel, en/of vermijdt u uit angst bepaalde situaties? 
In 8 bijeenkomsten leert u stap voor stap hoe u uw 
angstklachten effectief kunt aanpakken, zodat deze uw 
leven niet langer beheersen.

Op 19 april start de cursus in Haarlem. Deelname kost 
€ 50,-. Wilt u meedoen? Bel dan (023) 518 7640. Of 
vul op www.prezens.nl de PrezensQuest in, de online 
vragenlijst voor advies en ondersteuning.

Prezens www.prezens.nl
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

overveen - Van de kelder tot aan de 
zolder: de Koningin Wilhelminaschool 
is onlangs succesvol grondig gereno-
veerd. Vorig jaar behaalde deze basis-
school een licentie van de Nederlandse 
Dalton Vereniging en begeeft zich met 
deze onderwijsvorm in een opgaande 
lijn. Extra reden voor een feestje, dat 
ook nog eens samenviel met de afslui-
ting van het schoolbrede landenpro-
ject vorige week donderdag.

door Louise Leupen

Voordat de leerlingen van de leerlin-
genraad officieel het lint doorknip-
ten om daarmee de gerenoveerde 
school te heropenen, werd er terug-
geblikt. Vorig jaar herfst tot aan de 
kerstvakantie had in het teken van 
de grote verbouwing gestaan. "Maar 
al die tijd heeft de school redelijk 
gewoon kunnen draaien", vertelt 
Debby Schouten, directeur van de 
school.

Vrijdag verhuisdag
Met elkaar hadden ze de schouders 
eronder gezet om de renovatie zo 
geruisloos mogelijk plaats te laten 
vinden. Bijna iedere week had een 
groep tijdelijk in een ander lokaal 
gezeten. Vrijdag was steeds de dag 
van inpakken, verhuizen en de tijde-
lijke klas gezellig maken. In de week 
die volgde werd het klaslokaal aange-
pakt. Dat begon met het verwijderen 
van de prikborden en het aanpassen 
van de elektra. Daarna kwam er een 
nieuw plafond, vervolgens schilder-
werk en tot slot een nieuwe vloer. 
Op de vrijdag daarop kon de klas dan 

weer terug en ging de volgende klas 
naar het tijdelijke lokaal.

Op reis
Buiten werden twee kunstwerken 
onthuld, gemaakt door alle klassen. 
Onder de aanwezige genodigden 
was ook wethouder Ton Bruggeman. 
Samen met zijn vrouw maakte hij 
vervolgens een uitgebreide rond-
gang door de school waar veel te 
beleven viel, omdat de heropening 
gecombineerd was met de inloop-
avond van het schoolproject dat 
over landen ging. Op die manier 
werd de avond meteen een beetje 
aangekleed. Elke klas had een eigen 
land als thema. Zo had groep 1 Lui-
lekkerland gekozen, dus een fictief 

land waar ze heel veel dingen zelf 
voor moesten bedenken. De tweede 
groep had Australië als thema en 
had de speelhoek omgetoverd tot 
een koalaopvangcentrum. Zij waren 
dan dierendokters die voor de koa-
la's moesten zorgen.
Groep 3 nam Engeland als land, van-
wege Engelse kinderen uit de klas. 
Groep 4 had Italië, en groep 5 Dene-
marken; zij waren druk geweest met 
het nabouwen van Legoland. Groep 
6 deed Holland en pakte een stukje 
geschiedenis erbij. Bij groep 7/8 
waren de bestemmingen wat divers 
en hielden verband met de lessen 
topografie uit de klas.
De kinderen hadden allemaal een 
paspoort gekregen en konden daar-
mee langs de douane en daarna de 
landen bezoeken. In elk land was er 
een vraag waarmee een stempel ver-
diend kon worden, en daar was een 
prijsvraag aan verbonden. Alle juf-
fen waren als stewardessen gekleed 
en zij zorgden voor een hapje en 
drankje. Het vernieuwde schoolge-
bouw werd op die manier feestelijk 
in gebruik genomen.
Voor nieuwe en bestaande ouders is 
er dinsdag 17 april een informatie-
avond met diverse workshops om 
meer te weten te komen over het 
Daltononderwijs. Men kan zich hier-
voor opgeven via de website www.
kws-overveen.nl. x

Een vliegende herstart
Geheel gerenoveerd schoolgebouw

Welkom bij KWS Air ! De leerkrachten hadden zich deze avond als vliegend per-
soneel gekleed. Onwennigheid met de uniformen leverde een hoop hilariteit 
op. In de hal stonden de koffers al klaar en er waren gatenummers aangegeven 
(Foto: Louise Leupen).

Wethouder Ton Bruggeman aan de slag met het stempelen van de paspoorten. 
Stewardess juf Mariëtte hield een oogje in het zeil (Foto: Louise Leupen). x

Japan was ook vertegenwoordigd. 
Hier werden sushi's met sojasaus of 
wasabi gepresenteerd. De makers 
van deze traditionele Japanse hapjes 
wachtten in spanning de reacties van 
de proevers af (Foto: Louise Leupen).

heemstede - Met ingang van afgelopen 
woensdagmiddag is ook het laatste 
deel van fase 2 van de Herenweg, tus-
sen het kruispunt met de Zandvoort-
selaan en de gemeentegrens met 
Haarlem, weer geheel open voor alle 
verkeer. Daarmee is voor weggebrui-
kers en omwonenden een einde geko-
men aan de verkeershinder sinds half 
januari.

Tijdens de vorstperiode heeft het 
werk ruim twee weken stilgele-
gen, maar door een nieuwe, snelle 
manier van werken door aannemer 
KWS kon de weg gewoon volgens 
planning eind maart open. Vlak 
voor aanvang van het strandseizoen 
kan verkeer van en naar Zandvoort 
dus weer ongehinderd gebruik 
maken van deze route.
In de periode 2011-2015 wordt de 
gehele Herenweg opnieuw inge-
richt en verkeersveiliger gemaakt. 
Het werk wordt in vier fasen uit-
gevoerd. De eerste fase werd begin 
2011 uitgevoerd en aanstaande 
woensdag wordt de tweede fase 
afgerond. Fase 2 omvatte het deel 
van de Herenweg tussen de Koedief-
slaan tot aan de gemeentegrens met 
Haarlem. De riolering in dit deel is 
vervangen. Bij het kruispunt is de 
verkeerslichtinstallatie vervangen. 
Ook heeft het kruispunt een nieu-
we inrichting gekregen. De aparte 
fietsstrook midden op het noorde-
lijke wegdeel van de Lanckhorstlaan 
richting Zandvoort is vervallen. Hier 
moeten alle fietsers zich voortaan 
rechts op de Lanckhorstlaan opstel-

len. Dit verbetert de fietsveiligheid, 
omdat rechtsafslaand autoverkeer 
op de Lanckhorstlaan voortaan niet 
meer over de fietsstrook hoeft. Ver-
der is het westelijke (brede) wegdeel 
bij de oversteek Adriaan Pauwlaan 
- Laan van Rozenburg voorzien van 
verkeerslichten, zodat fietsers en 
voetgangers hier veiliger kunnen 
oversteken. Daarnaast zijn nieuwe 
fietspaden en trottoirs aangelegd.

Fase 3 en 4
De reconstructie van fase 3 en 4 
van de Herenweg is gepland in 
2013 en 2014. Voor het hele deel 
tussen Kerklaan en Bennebroek is 
inmiddels een voorlopig ontwerp 
gemaakt. Dit ontwerp ligt ter inzage 
van woensdag 28 maart tot woens-
dag 9 mei. Ook kunnen belangstel-
lenden de plannen bekijken en een 
toelichting hierop krijgen tijdens 
een inloopavond op donderdag 5 
april tussen 19.30 en 21.00 uur. x

Herenweg weer geheel
open voor alle verkeer

zandvoort - Zondag 25 maart viel 
het eerste mooie strandweekeinde 
samen met de eerste lustrumeditie 
van de Runner's World Zandvoort 
Circuit Run. Deze vijfde editie 
vierde haar jubileum met twee par-
coursrecords. Onder ideale omstan-
digheden won Solomon Kiptoo 
(Kenia), hij zette het parcoursre-
cord op zijn naam met een tijd van 
34.17 minuten. Bij de vrouwen won 
Esther Chemtai (Kenia), zij scherpte 
het parcoursrecord aan naar 39.36 
minuten. Naast deze toppresta-
ties zorgde de combinatie van het 
mooie weer, het afwisselende par-
cours, de bijna 12.000 enthousiaste 

deelnemers, de vele supporters en 
de diverse festiviteiten voor een 
waar jubileumfeest. Het aan het 
evenement verbonden goede doel, 
Make-A-Wish Nederland, beleefde 
ook een mooie dag. Speciaal voor 
hen stond er een VIP team aan de 
start met onder andere de staats-
secretaris van justitie Fred Teeven 
en de burgemeester van Zandvoort 
Niek Meijer. Ook werd er een flink 
sponsorbedrag opgehaald. Het 
totale bedrag wordt op 2 april tij-
dens een speciale avond bekend 
gemaakt. x

Zonovergoten recordregen

(Foto: Wooning Aviation). haarlem/regio - Bij de politie kwam 
zondagnacht omstreeks 03.40 uur 
een melding binnen dat er werd 
ingebroken in het Coornhert Lyce-
um aan aan de Lyceumlaan. Direct 
werd met meerdere eenheden een 
onderzoek ingesteld. De agenten 
zagen via een deur twee verdach-
ten vluchten. Eén daarvan rende 
weg, de ander fietste weg in de 
richting van de Chrysantheum-
laan. De verdachte die te voet 
vluchtte - een 18-jarige jongen uit 
Bentveld - kon worden aangehou-
den, die op de fiets wist helaas te 
ontkomen. De politie is nog op 
zoek naar de andere verdachte. x

Inbraak Coornhert:
één aanhouding

bloemendaal - De jaarlijkse Joseph-
dag van de Josephschool in Bloe-
mendaal werd dit jaar gevierd op 
21 maart. Een zonovergoten begin 
van de lente met de hele ochtend 
spelletjes voor alle leerlingen 
in en rond de school. De kinde-
ren hebben ook een sponsorloop 
gehouden om geld in te zamelen 
voor een goed doel. Stichting KiKa 
kreeg aan het begin van de dag 
een cheque overhandigd van ruim 
€ 6.000,-. x

€ 6.000,- voor KiKa
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GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

STRUGGLING WITH FRENCH LANGUAGE?
CONTACT Karine Hilbrandie from BUREAU HILBRANDIE at bureau@hilbrandie.com

in Heemstede

Coordinating your French paperwork

Managing your files and related administrative tasks

Solving problems

Drafting and adapting your letters in French

Phone assistance

Services available to companies and private individuals
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Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

heemstede - Het voorjaarsfeest van 
vorig jaar met proeverijen van win-
keliers aan de Zandvoorstelaan was 
zo'n succes dat een vervolg hierop 
niet uit kon uitblijven. Zaterdag 31 
maart is het dan ook weer zover en 
zal er genoeg te smikkelen en smul-
len zijn. Eigenaressen van 2 Tasty, 
Karin Franse en Nicolette Gijsinck, 
zullen tijdens het voorjaarsfeest met 
een proeverij van vlaaien en choco-
lade staan. De onderneemsters zien 
de feestelijke gebeurtenis ook als een 
mooi moment om het nieuwe ijssei-
zoen te openen. Gijsinck: "Naast de 
proeverij is er voor de kinderen een 
kleurwedstrijd met als hoofprijs een 
paashaas van een halve meter hoog, 
gemaakt door chocolatier Frank Vis-
ser."

door Christa Warmerdam

Het is alweer het derde ijsseizoen 
voor de onderneemsters die elke 
keer weer iets verrassends aan het 
assortiment weten toe te voegen. 
Sinds een paar maanden verkoopt 
2 Tasty chocolade van de bekende 
chocolatier Frank Visser. Bijzonder 

aan deze chocolade is dat de cacao 
100% biologisch, duurzaam en fair-
trade is. Een combinatie die volgens 
Karin Franse en Nicolette Gijsinck 
zeldzaam is.
De cacaoboeren in Tanzania krijgen 
een eerlijke, goed prijs voor hun 
product. 2 Tasty is met de verkoop 
van deze bijzondere chocolade 
begonnen omdat er vanuit de klant 
vraag naar was en de 'Chocolate Bul-
lets' zijn vanaf dag één een regel-
rechte hit. Niet zo vreemd want 
de 'Chocolate Bullet' is niet alleen 
exclusief in uitstraling, maar ook 
in smaaksensatie. Gijsinck: "We 
verkopen de bonbons ook in een 
mooie cadeauverpakking en veel 
van onze klanten geven deze cho-
colade aan iemand in plaats van een 
bloemetje."
2 Tasty verkoopt ook ambachtelijke 
Limburgse vlaaien, die vers aangele-
verd worden vanuit Limburg, Mai-
son Kelder hazelnoottaarten, truf-
felschnittes en koekjes. Lekker om 

mee te nemen, maar in de ijssalon 
zijn ook verschillende zitjes waar 
koffie of thee gedronken worden. 
High Tea is in Nederland in hele-
maal in opkomst en deze typisch 
Engelse gewoonte is nu ook bij 2 
Tasty te gebruiken.
Met de start van het nieuwe ijssei-
zoen heeft 2 Tasty ook een aantal 
nieuwe smaken toegevoegd aan 
het assortiment (in totaal zijn er 32 
smaken), waar moeilijk nee tegen 
te zeggen zal zijn. Dat hoeft ook 
niet want alles is bereid met 100% 
natuurlijke grondstoffen. IJs met 
de verrassende en prikkelde smaak 
van bijvoorbeeld Vlaflip, limoncel-
lo, blueberry cheesecake en Haagse 
hopjes. En wie echt niet kan kiezen, 
kan altijd de ijscoupe met zestien 
minibolletjes bestellen.
2 Tasty is te vinden aan de Zand-
voorstelaan 177 in Heemstede, 
tel 023-5441212. Openingstijden 
zijn vanaf 31 maart elke dag van 
10.00 tot 22.00 uur. Behalve op 
zondag en maandag, dan is 2 Tasty 
open van 12.00 uur tot 22.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.2tastyheemstede.nl. x

Opnieuw verrassend
2 Tasty: ijssalon, patisserie en koffie

Karin Franse en Nicolette Gijsinck weten elk jaar weer iets verrassends aan het 
assortiment van 2 Tasty toe te voegen. Links in de vitrine de 100% biologische 
'Chocolate Bullets' (Foto: Christa Warmerdam).

zandvoort - In de nacht van zondag 
op maandag kwam er rond 03.20 
uur een melding binnen dat er een 
vrouw mishandeld zou worden 
aan de Burgemeester Engelbert-
straat. De 22-jarige vrouw zonder 
vaste woon- of verblijfplaats in 
Nederland, was niet aanspreek-
baar. Hulpdiensten, waaronder een 
traumahelikopter, kwamen naar 
de locatie om hulp te verlenen. De 
vrouw is per ambulance overge-
bracht naar een ziekenhuis. Bij de 
gewonde vrouw stonden drie man-
nen van 22, 24 en 27 jaar, eveneens 
zonder vaste woon- of verblijfplaats 
in Nederland. Zij zijn aangehou-
den en hun betrokkenheid wordt 
onderzocht. Mensen die mogelijk 
iets gezien of gehoord hebben van 
de mishandeling worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 

in Zandvoort via het telefoonnum-
mer 0900-8844. 

Overlast
In dezelfde nacht hebben politie-
mensen rond 03.50 uur een 16-
jarige hotelgast aangehouden aan 
de Hogeweg. Bij de meldkamer was 
even daarvoor een melding binnen 
gekomen dat er een onenigheid 
zou zijn tussen hotelgasten die 
onder invloed van alcohol zouden 
verkeren. Toen politiemensen de 
betreffende hotelgasten verzoch-
ten om de kamer te verlaten, wei-
gerde de 16-jarige jongen mee te 
werken. Nadat hij probeerde een 
agent te trappen is hij afgevoerd 
naar een politiebureau waar hij is 
ingesloten. x

Fraai voorjaarsweekeinde
eindigt wat minder zonnig

Mishandeling en overlast

(Foto: Michel van Bergen).

De gemeente Heemstede weigert 50.000 euro op te hoesten voor de fiets-
brug over de Houtvaart. Op zichzelf kan ik me nog wel vinden in de bezwa-
ren, omdat het ook naar mijn mening verspilling van geld is om voor 
de duurdere variant te kiezen, echter wanneer er geen compromis wordt 
gezocht zal de fietsbrug er nooit komen en dat vind ik persoonlijk veel 
vervelender.
Milieu en verkeersveiligheid zijn zeer gebaat bij de realisatie van dit ont-
brekende stukje fietsroute. Verder biedt het de bewoners van de nieuwe 
wijk Vogelpark in Heemstede een extra ontsluiting van hun wijk die zij 
goed kunnen gebruiken. Zeker met de nieuwe parkeertarieven die per 1 
janauri 21012 in deze wijk gelden (4,50 euro per uur voor bezoekers) zou 
Heemstede toch in staat moeten zijn om de 50.000 euro evenals Haarlem 
en Bloemendaal aan de door velen verlangde fietsbrug te besteden.
Daarom doe ik een oproep aan de politici in Heemstede om over hun ove-
rigens terechte bezwaren heen te stappen en nu toch te kiezen voor het 
compromis. 

Peter Galjaard,

Haarlem x

Patstelling rijdt fietspad in de wielen

bloemendaal - Wethouder Annemie-
ke Schep en Carin Prins, voorzitter 
van Openluchttheater Bloemendaal, 
onthulden op maandag 26 maart 
informatieborden bij Caprera. Die 
worden geplaatst bij de gemeente-
lijke bosparken ter gelegenheid van 
de opknapbeurten die deze parken 
krijgen. Een bescheiden gebeurte-
nis met korte toespraakjes van beide 

dames. Schep is blij met met de bor-
den, waarop bezoekers binnenkort 
kunnen lezen welke evenementen 
bij Caprera gaan worden gehouden. 
Prins deelt haar vreugde en hoopt 
op een serie beelden die gaan bij-
dragen aan de culturele waarde van 
een wandeling door het park. x

'Culturele bijdrage'

(Foto: Ruud Vader).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Aston Martin DB9 Coupé 55.000 km 2006
Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet Automaat 68.000 km 2009
Audi A6 2.0 TFSI Avant Automaat 24.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 2 stuks 19.000 km 2009
Bentley Continental GT 43.000 km 2006
BMW 118I Cabriolet Automaat 19.000 km 2011
BMW 535I GT High Exe 29.000 km 2009
BMW X5 3.0D High Exe 68.000 km 2008
Cadillac CTS 3.6 V6 Sports Luxury 4x4 Wagon    7.000 km 2011
Cadillac Escalade Hybrid      200 km 2012
Cadillac SRX 4X4   Diverse kleuren  nieuw model      100 km 2011
Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001
Jaguar XK8 Convertible 39.000 km 2006
Jeep Compass nieuw model                6 stuks      100 km 2011
Jeep Wrangler 4-deurs Unlimited  4 stuks   vanaf 25.000 km 2007
Lancia Voyager  nieuw      200 km 2011
Lancia Ypsilon, div. kleuren  nieuw model      100 km 2011
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010
Lexus RX 450 Hybrid 4x4      500 km 2011
Mercedes-Benz E350 CDI Estate Avantgarde 12.000 km 2011
Mini Clubman Cooper  en Cooper S 43.000 km 2007
Mini Cooper Countryman 3 stuks   3.100 km 2011
Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 18.000 km 2011
Porsche Boxster S 41.000 km 2006
Range Rover Sport 3.0 TD V6 HSE 26.000 km 2011
Range Rover Sport 3.6 TD V8 Overfinch 96.000 km 2007
Range Rover Supercharged SE 34.000 km 2007
Range Rover Vogue 4.4 TD V8 3 stuks  vanaf   4.000 km 2011
Rolls Royce Phantom   8.000 km 2005
Toyota Landcruiser V8  D – 4D 7-persoons 21.000 km 2010
Volkswagen Golf Cabriolet Automaat 12.000 km 2011
Volkswagen Touareg 3.0 TDI nieuw model 12.000 km 2011

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

Hoera
omdat wij één jaar bestaan, tegen 

inlevering van deze bon de hele maand april

€ 5,- korting op een behandeling.

Bennebroekerlaan 87, 2121 GS Bennebroek
Tel: 023 - 584 25 20    www.carlahairdesign.nl

#

#

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
geopend ma t/m. za tot 17 uur.

Wagenmakerstraat 2 
Velserbroek hele week tot 18 uur. 

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

BMW 316i coupé l.m. velgen enz 1994 1250
BMW 316i sedan stuurbekr enz 1995 950
BMW 318i sedan stuurbekr l.m. velgen airco 1997 1950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr enz. 1998 950
Citroén Xsara diverse types 1999 - 2000 v/a1650
Fiat Marea 1,6 weekend stuurbekr 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 -6 persoons stuurbekr 2000 1950
Fiat Punto 60 S electr. ramen 1996   750
Fiat Cinquecento ook sporting 1996 of 1998 v/a 650
Fiat Seicento 1999 1450
Ford Mondeo 2.0 station stuurbekr enz 1998 1250
Honda Accord 1.8i sedan g3 LPG 1997   950
Honda Civic 1.4 sedan 4 deurs stuurbekr enz 1999 1950
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr 1996 1650
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr 1997 1650
Hyundai Sonata 2.0i GLS stuurbekr enz 1996 1250
Kia Carnival 2,9 cdi automaat 7 persoons 2005 3950
Kia Pride 1.3keuze uit 2 stuks 2000 1250
Mazda 121 -1.8 diesel 1998  1450
Mercedes C 200 diesel stuurbekr 1995 1450
Mercedes C 220 cdi combi diesel 2000 2950
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchb. stuurbekr 1999 1250
Mitsubishi Pajero 3,0, benz, softtop airco enz 1992 4950
Nissan Micra 1.0 automaat 1999 1650
Opel Astra 1.4 l.m. velgen enz 1994   650
Opel Astra 1.6 station stuurbekr 1995 1250
Opel Astra 1.6i stuurbekr enz 1997 1650
Opel Combo 1,7 diesel stuurbekr 2000 1950 
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr 1999  1650
Opel Tigra aut. stuurbekr leer electr. ramen 1996 1250
Opel Omega 2.0 station 1997 1450
Opel Omega 2.5 station aut. stuurbekr enz 1997 1950
Opel Vectra 2.0 dth diesel stuurbekr 1998 1650
Opel Vectra 2.5 stuurbekr airco enz 1997 950
Peugeot 205    1.4 generation 1997 650
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995 850
Peugeot 306 1,4 break g3 stuurbekr airco 2000 950
Renault Laguna 1,8i break stuurbekr enz 1998 1950
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr 1998 2450
Seat Cordoba 1.6 glx stuurbekr 1996 950
Volkswagen Golf 1,9 diesel stuurbekr enz 1997 1950
Volkswagen Golf 1,4 benzine 1995 950
Volvo V70 automaat stuurbekr airco enz 1997 1650
Volvo 440 GLE hatchback stuurbekr 1994 450

Wij adverteren alleen met orginele bouwjaren. 
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten. 
Nu rijden 2013 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.



vogelenzang/regio - De voorjaarstel-
ling van damherten is dit jaar voor het 
eerst open voor derden. Het protocol 
is uitgebreid en geldt voor de tweede 
keer zowel voor Noord- als voor Zuid-
Holland. Je hebt, zegt André Immer-
zeel (Team Leider Waternet), bij dit 
soort tellingen drie zekerheden. Ten 
eerste dat je zeker weet hoeveel die-
ren je minimaal hebt geteld. Ten twee-
de dat het er in het echt veel meer zijn 
dan je hebt geteld en ten derde dat je 
niet weet hoeveel meer herten er zijn, 
dan je hebt geteld. Een doordenkertje. 
Men waagt zich sinds 2007 niet meer 
aan schattingen van werkelijke aan-
tallen. Dat wordt nu aan journalisten 
over gelaten. De resultaten van de tel-
ling zijn pas volgende week bekend.

door Ruud Vader

Het is twee uur voor zonsondergang 
op de eerste dag van de lente, 22 
maart. In de Oase maken enkele 
tientallen tellers en gasten zich 
gereed om op weg te gaan naar 
hun aangewezen telvelden, daar 
zijn er in totaal in beide provincies 
83 van. Er wordt geteld om erachter 

te komen hoeveel herten en reeën 
er op dit moment eigenlijk in de 
duinen wonen. De tellingen vinden 
plaats bij nieuwe maan (dan zijn 
er relatief korte fourageerperioden 
in de schemering) en tegen eind 
maart, begin april. Dan heeft het 
grootste deel van de wintersterfte 
al plaats gevonden, zijn er nog geen 
kalveren geboren en is de vegetatie 
nog beperkt, waardoor de dieren 
beter zichtbaar zijn.
Eén van de telploegen bestaat uit 
drie professionals en zes amateurs. 
Die beginnen om 17.30 uur vanuit 
een busje te tellen bij de Zeereep. 
Een prachtig gebied en iedereen die 
links zit moet het terrein links in de 
gaten houden, rechts hetzelfde. Al 
snel lopen de eerste herten over de 
weg. Er zijn groepjes van enkele die-
ren die door de professionals wor-
den 'aangesproken'. Dat is boswach-
ters jargon voor het vaststellen wat 
voor dier het is, jong, oud, een man-
netje, vrouwtje of een spitser.
Chauffeur Gerard Scholten vertelt 

honderd uit. Over vossen, vogels, 
stuifduinen, bunkers en tankwal-
len. Over hoe de duinen vroeger 
bijna uitsluitend werden bewoond 
door reeën en hoe die nu zijn ver-
drongen door de damherten. Hij 
gaat uit zijn dak als er een ree 
wordt gespot. Tijdens de ruim twee 
uur durende telling gebeurt dat 
drie keer. Tegenover in totaal 124 
getelde herten in dit telgebied. En 
drie vossen, mooi rood-bruin zegt 
Scholten. De zon zakt bloedrood 
weg achter de duinen en dan volgt 
er iets moois.

Verzamelen
De telploegen rijden terug naar 
de Oase. De laatste paar kilome-
ters is het al volledig donker en 
het aanspreken van de dieren lukt 
niet meer. Dan gebeurt er iets bij-
zonders. Het lijkt wel of de dieren 
weten dat de tellingen zijn afgelo-
pen en elkaar hebben doorgege-
ven dat ze nu rustig te voorschijn 
kunnen  komen. De bus met de 
gemengd professionele telploeg 
baant zich een weg door roedels 
die links, rechts en recht vooruit 
ineens in de koplampen opdoemen 
uit struiken en bossen. Hoewel er 
niet meer mag worden geteld pro-
beren enkelen dat toch. Er lijken 
zich minstens evenveel dieren te 
hebben verzameld als er in de afge-
lopen uren zijn geteld. Geen hon-
derden maar wel vele tientallen. Ze 
lijken te bevestigen dat zekerheid 
twee (je weet zeker dat het er veel 
meer zijn) niet ongegrond is.
De uitkomst van de tellingen, die 
worden gehouden in de hele strook 
tussen Scheveningen en IJmuiden, 
wordt gecoördineerd door de Fauna 
Beheer Eenheid Noord Holland. 
Best een ingewikkeld proces. Er 
waren dit jaar 83 telploegen met 
elk een eigen telveld. Daar moet je 
van voorkomen dat er dubbel wordt 
geteld en de FBE heeft een paar 
dagen nodig om alles op een rijtje te 
zetten. Om tenslotte van het aantal 
getelde dieren te komen naar het 
(geschatte) werkelijke aantal dieren 
is ook ingewikkeld. Dat doet de FBE 
sinds 2007 dan ook niet meer. In 
een vervolgartikel volgende week 
melden we de uitkomst van de tel-
lingen en beschrijven we hoe je het 
werkelijke aantal toch kunt bena-
deren. x
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Damhertenpopulatie AWD
opnieuw in kaart gebracht

Jaarlijkse telling is indrukwekkend

Twee paar reebruine ogen, die keken de fotograaf aan. Pas nadat het tellen offi-
cieel gestopt was, kwam de dieren en masse te voorschijn (Foto: Ruud Vader).

Lente! Ga vooral naar buiten om ook dit jaar weer te zien hoe het leven in 
de natuur opnieuw begint. En als u dan toch zo'n beetje door de natuur 
loopt te mijmeren, sta er dan ook even bij stil dat onze aarde er ruim 
150 miljoen jaar over gedaan heeft om een rijkdom van ruim 250.000 
verschillende soorten bloeiende planten op te bouwen. Wat een kracht 
zit er in onze natuur!  Maar bedenk dan ook graag even dat we er in 
de afgelopen dertig jaar met onze leefwijze makkelijk in geslaagd zijn 
enkele honderden van die soorten definitief uit te roeien. En dat is nog 
maar het begin, want als we zo doorgaan…. u vult het zelf maar in.
Nu een bezoekje aan Thijsse's Hof brengen is echt de moeite waard. Als 
u nog niet weet waar het te vinden is: het ligt midden in het Bloemen-
daalse Bos, achter het Pannenkoekenhuisje. Voor de navigatie: het adres 
is Mollaan 4, 2061 BD in Bloemendaal.
Deze maand begint meteen goed, want zondag 1 april (geen grapje) 
vieren wij onze jaarlijkse Stinzenplantendag. Samen met het IVN ver-
zorgen wij die voor u. Deelname is helemaal gratis en daarvoor kunt u 
tussen 13.00 en 15.00 uur meelopen met rondleidingen die u alles leren 
over de pracht van de bloei in het voorjaar in de tuinen van oude buitens, 
kloosters en kastelen. In ons Instructielokaal  zijn boeken te koop en 
kunt u om 13.00, 14.00 en 15.00 uur kijken naar een powerpointvoor-
stelling over stinzenplanten. Wilt u er meer over weten? Kijk op onze 
website: www.thijsseshof.nl.
In onze plantentuin komen nu niet alleen maar stinzenplanten in bloei. 
Er schiet van alles de grond uit. U kunt dat allemaal zien. Voor uw gemak 
zetten we bij veel planten en struiken ook nog even de namen op een 
mooi bordje er bij. Dat gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf. Veel men-
sen werken vrijwillig in onze Hof mee om alles er zo mooi mogelijk 
uit te laten zien. Het wekelijks bijhouden van de goede naambordjes 
bijvoorbeeld wordt al weer heel wat jaren door Rob Plooyer gedaan. Zo 
zoeken we nog meer vrijwilligers en vrijwilligsters voor allerlei werk-
zaamheden. Voelt u daar ook wat voor? U kunt zich aanmelden via onze 
website, maar even langs komen en u melden bij onze hovenier Roland 
Brakel is natuurlijk net zo fijn.
Naast plantentuin is Thijsse's Hof ook vogeltuin. Doordat de begroeiing 
zeer gevarieerd is, hebben we jaarlijks wel tussen de 22 en 24 vogelsoor-
ten in het wild in onze tuin broeden, waarvan sommige met meerdere 
broedpaartjes. Van de mezen, de kool- en de pimpelmees, hebben we de 
meeste. Vaak wel twaalf paartjes. Zij wonen graag in de door ons speciaal 
voor hen opgehangen nestkastjes. Als dank daarvoor eten zij flink van de 
in de Hof voorkomende rupsjes en larfjes. Zo blijft de plantentuin weer 
mooi omdat er minder van het blad wordt gevreten.
Over die mezen is onlangs de Leidse gedragsecoloog Wouter Halfwerk 
gepromoveerd op zijn onderzoek naar koolmezen en lawaai. Uit zijn 
onderzoek bleek dat door mensen gemaakt geluid van de industrie, het 
verkeer en de steeds groter wordende steden flink effect heeft op de 
natuur. Zo ook op koolmezen. Hij ontdekte dat koolmezen bij lawaai ver-
kassen naar stillere plekken, waarna pimpelmezen hun plaats innemen. 
Populair gezegd komt dat doordat koolmezen een lagere geluidfrequen-
tie produceren dan pimpelmezen. Bij veel lawaai hebben koolmezen 
daardoor meer moeite om met soortgenoten te communiceren dan pim-
pelmezen, die een hogere geluidsfrequentie voortbrengen en daardoor 
bij meer lawaai voor hun soortgenoten nog steeds 'verstaanbaar' zijn. De 
heer Halfwerk deed echt geen half werk. Over het behoorlijk ingewik-
kelde en omvangrijke onderzoek kunt u een interessant artikel vinden 
in de Volkskrant van 28 februari 2012.
Maar ik was natuurlijk wel nieuwsgierig hoe dat in Thijsse's Hof zat. Tus-
sen 2005 en nu was de verhouding in het aantal broedparen koolmezen 
versus pimpelmezen opgeschoven van 10 tot 2 naar 7 tot 5. Dat zou het 
gevolg van meer lawaai kunnen zijn. Maar dan zouden die pimpelmezen 
zich allemaal aan de 'drukke' kant, bij het Pannenkoekenhuisje en langs 
de Mollaan, hebben moeten vestigen! Helaas, nee. Slechts één had het 
gedaan, de andere pimpels wonen aan de stille kant.
Het kastje met de webcam hangt er ook weer. Nu maar hopen dat het 
bezet wordt. Misschien een pimpel, want het is daar druk! Veel plezier 
in de natuur deze lente!

Willem Holthuizen,

voorzitter Thijsse's Hof  Foto webcamkastje: Ekke Wolters x

Thijsse's Hof in April

Uitbundige voorjaarsgroet

regio - De lente is inmiddels officieel begonnen en het voorjaar zit er ook echt 
weer aan te komen. Dagen worden langer, temperaturen stijgen. En ook de 
voorjaarsgeluiden zijn weer volop aanwezig. De Heggenmus is altijd een van 
de eerste vogels, die uitbundig het voorjaar begroet. In tuin, park, bos of duin; 
overal kun je hem nu horen. Qua volume bescheiden, maar qua repertoire een 
uitblinkertje. Hij stond vroeger dan ook niet voor niets bekend als 'bastaard-
nachtegaal'. De mannetjes laten al zingend weten dat andere mannetjes niet 
welkom zijn. Vrouwtjes worden van harte uitgenodigd eens langs te komen. 
Misschien zit er een blijvertje tussen! (Tekst & foto: Peter van Graafeiland). x
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Voor u ligt de Life & Style special over mode en beauty & wellness.
Hierin leest u o.a. hoe u op een natuurlijke wijze kunt afvallen en hoe 
de schoenmode is geïnspireerd door surfers. Ook leest u dat de outfi ts 
deze zomer kleurig mogen zijn en met welke accessoires u de blits 
kunt maken.

Mode

Beauty & Wellness

Voorjaar 2012
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Voordelen!

Tips!
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De Urban vanaf € 499,-
bestel hem nu!

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715

BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL TEL. 023-5253123
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Het meest natuurlijke alternatief voor permanente haarkleuring

Nederland is in de ban van de Herbatint haarverfrevolutie, een haarverf op basis plantenextracten, die absoluut 
veilig is en volkomen natuurlijk uw haar verft, grijs haar dekt en over uw oude haarkleur gebruikt kan worden.

Het is een natuurlijke haarverf die prachtig dekt en absoluut onschadelijk is voor uw haar hoe vaak u uw haar ook verft.

Puur natuur
Herbatint is zó mild, dat het zelfs na een permanent gebruikt kan worden. 
Het bevat dan ook geen ammoniak die uw haarstructuur aantast en geen resorcinol en geen parabenen. 
De gebruikte kleurstoffen zijn puur natuur. 
De verwerkte plantextracten geven uw haar een schitterende glans en stevigheid.

Voordelig
Herbatint wordt als gel aangebracht, dit is makkelijker en voorkomt geknoei op uw kleding. 
Het product is niet op dieren getest.

En er zijn maar liefst 30 gloedvolle kleuren. Ook niet onbelangrijk:
Herbatint is voordelig, zeker als u gebruikt maakt van de korting bon.

Dus als u uw haar wilt verven zonder het risico om uw haar te bederven, gebuikt u voortaan Herbatint. 

Drogisterij Jos Bakker
Bloemendaalseweg 301
2051 GG Overveen
Tel: 023 - 52 77 400
Rij vanaf Haarlem de Zijlweg tot Overveen Loetje, dan rechtsaf, na 100 meter tussen de huizen.

€ 13,50 per stuk

2 voor € 19,95
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1 Jaar in Bloemendaal

parfumerie                                     van Marjolijne

April Feestmaand
Agenda

  

19 april feestelijke lunch bij restaurant CHAPEAU! Ontvangst vanaf 12.00 uur met feestelijke afsluiting in de winkel. 

Voor meer informatie en eventuele inschrijving kunt u terecht in de winkel aan de Bloemendaalseweg.

parfumerie
15% KORTING

Bij aankoop van 2 Sisley producten 
waarvan 1 huidverzorgingsproduct 

een pouch met luxe miniaturen

Cadeau*
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Staatsloterij Jackpot 
€ 9,4 miljoen.
Trekking dinsdag 10 april.

Miljoenenspel Jackpot 
2 x € 1 miljoen.
Trekking zaterdag 31 maart.

Boekentips:
De 50/50 moorden; Steve Mosby
Verborgen vrucht; Jeroen Guliker 
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bloemendaal - Ook op de laatste dag 
van de Boekenweek was het afge-
lopen zaterdag druk en gezellig bij 
Boekhandel Bloemendaal. Joost 
Swarte kwam signeren. De Haar-
lemse striptekenaar, ontwerper, illu-
strator en vormgever heeft met deze 
boekwinkel een bijzondere band: hij 
ontwierp de typerende huisstijl die zo 
onlosmakelijk verbonden is met deze 
winkel in hartje Bloemendaal.

door Louise Leupen

Inge Happé van Boekhandel Bloe-
mendaal: "Vroeger hadden we 
een boekwinkel in de Zijlstraat 
in Haarlem, Joost Swarte had zijn 
atelier daar om de hoek en kwam 
regelmatig bij ons buurten. Toen 
wij in 1998 hier begonnen, maakte 
Swarte voor ons het hoofdlogo en 
later een tweede logo voor onze 
webwinkel en ook de lichtbak bui-
ten." Na de verbouwing van een 
paar jaar geleden werd aan de huis-
stijl de kleur magenta toegevoegd, 

een lila tint die Happé in het atelier 
van de tekenaar ontdekte. Er was 
veel belangstelling voor het sig-
neren. Frits Veldmeijer is er 'voor 
driekwart reden' helemaal voor 
uit Leeuwarden gekomen. "Fantas-
tisch, vooral de absurditeit, de pre-
cieze manier van tekenen. Ben zelf 
stedebouwkundige en vind het heel 
bijzonder hoe Swarte de gebouwde 
omgeving weergeeft. En het is ook 
zo verschrikkelijk leuk; je loopt 
echt dagenlang te grijnzen."
In de rij staat ook Dick uit Haarlem. 
Net vijftig geworden heeft hij zich-
zelf het pas verschenen boek met 
verzameld werk 'Bijna Compleet' 
cadeau gedaan. De Engelstalige uit-
voering heeft hij ook. Dick blijkt 
een echte verzamelaar te zijn. Thuis 
heeft hij 'zo'n beetje alle boeken, 
affiches en ansichtkaarten, en ook 

heel unieke dingen, bijvoorbeeld 
briefpapier voor een of andere club 
in Hillegom.' Zijn mooiste pronk-
stukken zijn de boekensteunen van 
keramiek met een hondje en een 
kat die in beperkte oplage waren 
gemaakt en nu niet meer verkrijg-
baar zijn. "Ik moet om zijn werk 
lachen maar ook qua stijl en vorm-
geving is het gewoon erg mooi."
De vrouw van Swarte, toevallig in 
de buurt, komt ook even langs en 
ziet de lange rij. Lachend vertelt ze: 
"In zijn atelier is het ook altijd druk 
met mensen die hem nodig hebben. 
En als hij zit te inkten, dat is het 
inkleuren, dan moet hij gewoon 
doorgaan." Vanwege de concentra-
tie?  "Nee, die pikt hij zó weer op. 
Maar als je stopt dan krijg je altijd 
een kleurverschil, je ziet waar je 
gestopt bent. Als hij een vlak aan 
het inkleuren is dan moet dat af, 
technisch gezien mag hij dan niet 
stoppen, ook al komt de Koningin 
binnen!"
Volgens zijn vrouw zit Swarte altijd 
boordevol ideeën. Binnenkort kun-
nen ze daar zelfs in Noorwegen van 
gaan genieten, want ook daar zal 
zijn werk worden uitgebracht. x

Bijna compleet
Fans blij met bundel verzameld werk

Swarte nam uitgebreid de tijd voor het signeren. "Ik schrijf, als men dat wil, altijd 
in het boek voor wie het is, en soms verwerk ik de naam in een tekening. Of ik 
laat de letters balanceren. Je kan altijd wel een aanknopingspunt vinden of een 
dingetje ermee doen." Dit tot groot plezier van alle fans (Foto: Louise Leupen).

Dick: "Zie je, zijn werk is met humor, kijk die stropdas!" (Foto: Louise Leupen).

heemstede - Het leven van een 
gezonde studente verandert bin-
nen enkele dagen in dat van een 
leukemiepatient die moet vech-
ten om te overleven... Lisa is net 
21 jaar en in opleiding tot verlos-
kundige als haar leven een drama-
tische wending neemt. Ze wordt 
met spoed opgenomen in het 
ziekenhuis en krijgt de diagnose 
acute promyelocyten leukemie, 
een zeldzame en levensbedrei-
gende vorm van bloedkanker. In 
dit boek vertelt Lisa haar aangrij-
pende verhaal over de zware strijd 
die ze moet leveren in de periode 
na de diagnose.Tijdens de chemo-
kuren en revalidatie ervaart ze 
momenten van geluk omdat ze 
nog leeft, maar hoe moeilijk het 
is om zich weer aan te passen aan 
het normale, kankervrije leven. 
Lisa signeert aanstaande zaterdag 
van 14.00 tot 15.00 uur bij Boek-
handel Blokker aan de Binnenweg 
138 in Heemstede. Zij is afkomstig 
uit Heemstede. x

Gebroken Bloed

heemstede - In het project Generatie-
mix biedt Welzijn Ouderen Heemste-
de (WOH) in de maanden maart tot en 
met mei activiteiten aan waarbij jong 
en oud samen aan de slag gaan. Aan 
de deelname van al deze activiteiten 
zijn geen kosten verbonden omdat 
het gehele project financieel wordt 
mogelijk gemaakt door de jubileren-
de Bavo stichting Heemstede.

Voor de maand april staan de vol-
gende activiteiten op het program-
ma: Op dinsdag 3 april van 10.30 tot 
11.30 uur treedt het Generatiemix-
koor op in Woon-Zorgcentrum Ken-
nemerduin. Dit gelegenheidskoor 
bestaat uit het Seniorenkoor Sing In 
en kinderen van de St. Jacobaschool. 
Zij hebben liedjes uitgewisseld en 
ingestudeerd. Bijzonder wordt het 
gezamenlijk rappen. Ieder is van 
harte welkom.
Voor dinsdagmiddag 10 april kan 

men zich opgeven voor een work-
shop digitale foto's bewerken. 
Deelnemers gaan met de KO-Bus 
naar het Nova college in Haarlem 
en krijgen les van zeer ervaren leer-
lingen. Aanmelden kan tot 1 april 
bij WOH.
Woensdag 18 april is de themamid-
dag 'Allemaal Beestjes'. Mik van de 
Bor vertelt over het insectenhotel, 
Hans Kerkhof geeft veel informatie 
over slakken en er wordt een stukje 
vertoond uit een film. Aanmelden 
kan tot 10 april bij Casca.
Een folder met alle informatie over 
De Generatiemix is onder andere 
verkrijgbaar bij WOH, Casca, De 
Pauwehof en Loket Heemstede. 
Voor beide activiteiten geldt zo 
spoedig mogelijk opgeven, er is 
maar een beperkt aantal plaatsen. 
Aanmelden kan bij Welzijn Oude-
ren Heemstede, tel. 023-5288510 of 
bij Casca, tel. 023-5483828. x

Jong en oud straks
samen aan de slag

Activteiten rond Generatiemix

Een impressie van de start van de Generatiemix op 8 maart in Kennemerduin 
(Publiciteitsfoto).

overveen - "Papa Grotensterk gaat 
Spoekie leren spoken om iedereen 
aan het schrikken te maken. Spoe-
kie dolt grapt en grolt door het 
luchtruim. Nieuwsgierig zweeft hij 
naar de aarde. Daar ziet hij de vos, 
die brutaal wil stelen. Hij probeert 
de vos aan het schrikken te maken. 
De boerderijdieren helpen hem. Pas 
op, de boerin! Gelukkig, ze schrikt 
zich 'n hoedje. Wat komt er uit dat 
ei? Dan moet Spoekie weer naar 
huis." Spoekie het Spookje is een 
grappige, interactieve voorstelling 
met leuke zelfgemaakte liedjes. 

Een sprookje voor de allerkleinsten 
vanaf 3 jaar. Te zien bij poppenthea-
ter De Zilveren Maan op 1, 3, 7, 11, 
en 15 april, aanvang 14.00 uur, in de 
Aardappelkelder op landgoed Els-
wout in Overveen. Kaartjes kosten 
€ 8,50 voor kinderen en € 10,- voor 
volwassenen (5% korting met Haar-
lemPas en Seniorenpas en vanaf elf 
personen). Reserveren is mogelijk 
via 06-22946290 of www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl. x

'Een lief paasverhaal'
Spoekie het Spookje (3+)

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Zondag 15 april wordt 
de laatste grote vlooienmarkt van 
dit seizoen, met ruim 125 kra-
men gehouden in Heemstede. In 
sportcentrum Groenendaal aan 
de Sportparklaan 16 staan die dag 
vele marktkooplieden-voor-één-
dag in de grote sporthal met een 
keur aan gebruikte goederen. Niet 

alleen kleding en speelgoed, maar 
ook antiek en curiosa zijn hier 
te vinden. De markt duurt van 
09.30 tot 16.00 uur en de entree-
prijs bedraagt € 2,- per persoon. 
Kinderen tot en met 11 jaar en 
onder begeleiding hebben gratis 
toegang tot de markt. Voor meer 
informatie of reserveringen, tel. 
0229-244739 of 0229-244649. Zie 
ook www.mikki.nl. x

Vlooienmarkt
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serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

Wonen onder de zon?
U naar zuid Spanje, wij naar Nederland!

Wij willen graag onze villa in Spanje ruilen

met een woning in de regio Kennemerland.

Prijsindicatie à‚ € 300.000,-

www.wix.com/villamonda/spanje

Han en Marion v/d Vrande Tel: +34 952 457 174
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Voor een nieuw te openen pannenkoekenrestaurant in 

Overveen zijn wij op korte termijn op zoek naar 

zelfstandig werkende koks 
enthousiaste medewerkers voor in de keuken

klantgerichte medewerkers voor in de bediening.

Lijkt je het leuk om betrokken te zijn bij de opstart van

dit restaurant? Stuur je sollicita�e dan naar 

                                 dehemelsepannenkoek@live.nl

Gezocht vlotte 

VERKOOPSTER
Voor de zaterdag,

vanaf 15 jaar, goed uurloon.
Delicatessenwinkel Bennebroek.

Bel voor inlichtingen
0252-505808

Groothandel Imgro Medical & Beauty

zoekt per direct een 

1000-poot
voor de winkels in Hillegom en Haarlem

-

-

Reageren?

Einsteinstraat 7 Hillegom 

Tel: 0252 - 52 72 42

P.C. van der Wiel B.V.  is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

1e MONTEUR BEDRIJFSWAGENS VOOR IN 
ONZE WERKPLAATS.
Functie-eisen:

Opleiding: MTS-niveau autotechniek. 

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande functie is voor 40 uur per week.

P.C. van der Wiel B.V.

Of per e-mail aan info@pcvdwiel.nl
ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD
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santpoort-noord - Een wel heel uitzon-
derlijk concert op 1 april om 15.00 uur 
is het klankschalenconcert dat Thom 
Olschansky en Jeanine Weterings in 
't Mosterdzaadje gaan verzorgen. 
De klanken van een groot gevarieerd 
instrumentarium, van klankschalen, 
Tibetaanse belletjes tot didgeridoo's  
geven de luisteraars een bijzondere 
gevoelsbeleving. De zachte kracht 
van klank.

door Paula Blom

"Klank wordt het medicijn van de 
toekomst", voorspelde medium 
Edgar Cayce een eeuw geleden. 
Recente studies naar klankhea-
ling tonen aan hoe hij gelijk krijgt: 
klank kan verschillende systemen 
in ons lichaam en gemoed positief 
beïnvloeden. Klankvibraties drin-
gen door tot in onze cellen en beïn-
vloeden onze gemoedstoestand. 
Elke frequentie heeft daarbij een 

eigen werking.

Bevlogen
Thom Olchansky is een bevlogen 
trainer en coach. Hij werkt al twin-
tig jaar met klanktherapieën en 
bouwde in de loop der jaren een 
prachtige verzameling instrumen-
ten daarvoor op. De missie van 
Thom Olschanksky is: mensen bij 
zichzelf te brengen in hun gevoels-
beleving en hun te helpen zichzelf 
te begrijpen, te accepteren wie ze 
zijn en de kracht te leren ervaren 
van hun eigen keuzes. "Ik ben, ik 
geef, ik krijg, ik deel en ik leef met 
hart en ziel, ongeacht hoe anderen 
daarin staan."
Jeanine Weterings is muziekwe-
tenschapper en heeft een eigen 
praktijk  waarbinnen zij werkt met 
een zelf ontwikkelde methode met 
stem en de klanken van onder ande-
re stemvorken en (kristallen) klank-
schalen. Sleutelwoorden voor haar 
zijn 'veiligheid, warmte en vertrou-
wen in eigen kwaliteiten en helend 
vermogen'.
Beiden werken als trainers, ver-
zorgen klankmeditaties en work-
shops.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Klank als medicijn

(Publiciteitsfoto).

haarlem/overveen - Het Haarlems Pro-
jectkoor 023 onder leiding van Felix 
van den Hombergh geeft op 31 maart 
en 1 april drie bijzondere a capella 
concerten met Russische koormuziek 
uit de twintigste eeuw. De liederen van 
Sjostakovitsj, Sviridov en Sjtsjedrin 
zijn prachtig getoonzette gedichten 
van onder andere de belangrijke Rus-
sische dichter Poesjkin. De concerten 
vinden plaats in Haarlem, Overveen 
en Amsterdam.

Het Haarlems Projectkoor 023 is 
een projectkoor van geoefende 
zangers met jaarlijks wisselende 
samenstelling en ander thema. Diri-
gent Felix van den Hombergh heeft 
dit jaar opnieuw voor een bijzon-
dere programmering gezorgd die 

buiten de geijkte paden valt. Russi-
sche wereldlijke koormuziek is in 
ons land weinig bekend, en dat is 
onterecht: het biedt een schat aan 
mooie muziek. Onlangs werd de 
componist Sviridov op Radio 4 nog 
een 'groot meester' genoemd. Van 
Sviridov voert Projectkoor 023 de 
compositie 'Poesjkin's krans' uit. 
'Vorst en zon' verwijst naar één van 
de bekendste gedichten van Poesj-
kin.
De concerten vinden plaats op 
mooie locaties: de Janskerk (1310) 
in Haarlem, de Rooms Katholieke 
Kerk Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt 
Ontvangen (1855) in Overveen en 
de kerkzaal in Museum Hermitage 
(voormalig vrouwentehuis 1681) in 
Amsterdam.

Kaarten in de voorverkoop kosten 
voor volwassenen € 10,- en aan de 
zaal € 12,50. Jeugd tot en met 16 jaar 
betaalt respectievelijk € 5,- en € 7,50. 
Voorverkoop is mogelijk via www.
projectkoor023.nl of via projectle-
den. Het concert in de Hermitage 
in Amsterdam is gratis toegankelijk 
voor museumbezoekers.
Concertdata zijn zaterdag 31 maart, 
aanvang 15.30 uur, in de Janskerk 
(Noord-Hollands Archief) aan de 
Jansstraat 40 in Haarlem en diezelf-
de avond om 20.15 uur in de Rooms 
Katholieke Kerk aan de Korte Zijl-
weg 7 in Overveen. Het concert in 
Amsterdam is op zondagmiddag 
om 14.00 uur. x

Zingen over vorst en zon
Russische koormuziek uit de twintigste eeuw

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Een programma met 
alleen werk van Nederlandse compo-
nisten wordt op vrijdag 30 maart om 
20.00 uur in 't Mosterdzaadje uitge-
voerd door Josje Lodder - piano, Anja 
van Dooren - (bas)klarinet en Alwin de 
Vries - fluit. Op het programma staan 
Piet Ketting, Ton de Leeuw, Stephen 
Westra, Lucas Wiegerink (première) 
en Theo Loevendie.

door Paula Blom

Een kleine eeuw Nederlandse 
muziek geeft een mooi overzicht 
van de muzikale ontwikkelingen. 
Het stuk van Piet Ketting is het eer-
ste ooit dat voor fluit, basklarinet 
en piano is geschreven. Een span-
nend stuk met een heel mooi mid-
dendeel. Het trio en duo van Ton 
de Leeuw behoren tot zijn vroege 
werken waarin hij beïnvloed is door 
Balkan ritmes. De 'Nine rasas' en 

de '10 easy sketches' van Loevendie 
zijn zestiger jaren stukken met veel 
vrijheid voor de uitvoerenden. Daar-
door is elke uitvoering weer anders. 
Spannend dus voor uitvoerders en 
publiek. Stephen Westra laat zich 
inspireren door muziek uit de eer-
ste helft van de twintigste eeuw. 
Van de jonge componist Lucas Wie-
gerink gaat het stuk 'Contraste' in 
première. De pianiste Josje Lodder 
komt al jarenlang in 't Mosterdzaad-
je en heeft voor het publiek altijd 
iets nieuws - en Nederlands - en 
werkt samen met professionals die 
haar passie en specialiteit in heden-
daagse kamermuziek delen.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een kleine eeuw met
Nederlandse muziek

Inclusief een wereldpremière

(Foto: Peter Nientied).

haarlem/regio - Kinderen die graag 
zingen en van muziek houden kun-
nen samen met hun ouders hun hart 
ophalen op de Open Dag van de 
Koorschool St. Bavo. Op zaterdag 31 
maart van 13.30 tot 15.30 uur kunnen 
alle kinderen uit de regio en die nu 
in groep 4 zitten, kennis maken met 
deze bijzondere basisschool.

In de hele school wordt elke dag 
door de leerlingen en koren gemu-
siceerd. De leerkrachten zijn deze 
dag aanwezig om alle vragen te 
beantwoorden over de didactische 
overstap.
Naast een uitgebreide zang- en 
muziekopleiding, maken de leerlin-
gen na één jaar vooropleiding op de 
Koorschool deel uit van de diverse 
concertkoren die aan het Muziek-
instituut zijn verbonden. Kinderen 
leren hierdoor al op jonge leeftijd 
zich te presenteren en maken 
unieke culturele evenementen in 
binnen- en buitenland mee. Meer 
informatie is te lezen op www.koor-
schoolhaarlem.nl. 
De Koorschool St. Bavo is een bij-
zondere basisschool voor jongens 
en meisjes vanaf groep 5, waar 
naast de gewone vakken veel aan-
dacht wordt besteed aan de zang- 
en muziekopleiding van de leerlin-
gen. In de muzikale vorming ligt 
de nadruk op koorzingen, stem-
vorming en muziekleer. Op deze 

manier krijgen de leerlingen van de 
Koorschool al op jonge leeftijd een 
brede culturele vorming waar zij 
hun hele leven profijt van hebben. 
Velen blijven hun leven lang zingen 
of op een andere manier genieten 
van deze bijzondere muzikale start 
op jonge leeftijd. x

Open dag op dé school
waar ook muziek in zit!

Koorschool St. Bavo in Haarlem

bloemendaal - Zanggroep To The 
Point bestaat uit vijftien zangers 
en zangeressen die van eigen-
tijdse, vlotte muziek houden. 
Gezongen wordt samen met 
drums en keyboard begeleiding: 
vooral Engels- maar ook Neder-
landstalige nummers. Dit alles 
onder leiding van professioneel 
dirigent Andre Keessen. Voor een 
goede balans wil To The Point 
groeien naar 20 tot 25 leden. 
Vooral mannen zijn meer dan 
welkom. To The Point zingt voor 
ongeveer 70% pop nummers met 
een boodschap, zoals Fragile, 
One, Alles is liefde en Walking 
in Memphis. De rest van het 
repertoire bestaat uit christelijke 
nummers, maar dan wel de meer 
swingende soort zoals High and 
mighty, Put a little love in your 
heart en There is power.
De zanggroep treedt op in zie-
kenhuizen, verzorgingshuizen en 
tijdens bruiloften en kerkdien-
sten. Het is niet nodig om erva-
ring te hebben, enthousiasme is 
het belangrijkste. Gerepeteerd 
wordt elke woensdag om 20.00 
uur in de Vijverwegkerk aan de 
Vijverweg in Bloemendaal. Geïn-
teresseerden zijn welkom om 
eens vrijblijvend langs te komen 
en de lol van het zingen te erva-
ren.
Kijk op www.zanggroeptothe-
point.nl voor meer informatie. x

To The Point

zandvoort - Op goede vrijdag 
goede muziek: klinkt toch lek-
ker. Onder leiding van saxofonist 
Arthur Heuwekemeijer en drum-
mer Richard Lens spelen dit keer 
Cajan Witmer op piano en Peter 
Bjornholt op contrabas. Voor de 
geblesseerde Richard wordt er 
nog een vervanger gezocht op 
drums. De jamsession wordt zo 
zachtjes aan één van de topavon-
den in café Oomstee. Indien men 
een instrument bespeelt of zingt 
is men van harte welkom op deze 
avonden. Jazz en lichte muziek is 
het uitgangspunt. Er zijn diverse 
instrumenten aanwezig, evenals 
installatie en microfoons. Locatie 
is Café Oomstee aan de Zeestraat 
62 in Zandvoort. Aanvang is 20.30 
uur en de toegang is gratis. Zie 
ook www.oomstee.nl of bel voor 
meer informatie Ton Ariesen, tel. 
023-5738726.. x

Jam Sessies
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 30 maart

'Maria'

19.15 | Het Nederlands Blazers 
Ensemble brengt klassieke- en 
volksmuziektradities van de 
Mariaverering samen. Scholieren 
van het Eerste Christelijk Lyceum 
Haarlem presenteren een eigen 
interpretatie van de lamentaties 
die zij samen met de musici van 
het Nederlands Blazers Ensemble 
hebben gemaakt. € 28,-. Philhar-
monie, Kleine Zaal.

Nederlandse componisten

20.00 | Josje Lodder - piano, 
Anja van Dooren - [bas]klarinet 
en Alwin de Vries - fluit voeren 
werk uit van Piet Ketting, Ton 
de Leeuw, Stephen Westra, Lucas 
Wiegerink [première] en Theo 
Loevendie. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Mama!

20.15 | Komedie over wikken en 
weeën met Annick Boer, Mary-
Lou van Steenis, Esther Roord en 
Margo Dames. € 27,- | € 24,- | € 21,-. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat

20.00 | Finale Rob Acda Award. € 
8,50. Dommelsch Zaal. 22.00 | 
Rina Mushonga [ZIM] + Color Ones. 
Gratis in het Café.

Zaterdag 31 maart

Vorst en zon

15.30 | Het Haarlems Projectkoor 
o.l.v. Felix van den Hombergh 
zingt a capella Russische koor-
muziek uit de twintigste eeuw. 
€ 12,50 [voorverkoop € 10,-]. T/
m 16 jaar € 7,50 [voorverkoop 
€ 5,-]. Janskerk, Jansstraat 40 in 
Haarlem. Tweede voorstelling 
om 20.15 uur in de RK Kerk aan 
de Korte Zijlweg 7 in Overveen. 
www.projectkoor023.nl

Down to Earth

20.15 | Trommeltopsport met Cir-
cle Percussion. € 22,75 | € 19,75 
| € 16,75. Stadsschouwburg Haar-
lem.

Lalage's Monoloques

20.15 | Wereldpremière van de 
eenakter voor sopraan, viool en 
piano, geschreven door Hans Kox 
en die persoonlijk aanwezig zal 
zijn. M.m.v. sopraan Gulnara Sha-
figullina, de violist Peter Brunt en 
pianist Frank van de Laar. Tevens 
een vioolsonate van Kox en Rus-
sische liederen, gebracht door 
Shafigullina. € 22,50. Museum de 
Cruquius. Reserveren mogelijk 
via 023-5563707 en www.cruqui-
usconcerten.nl

2Generations

21.00 | Drie zalen entertainment 
met muziek van Beatles tot Beats. 
€ 28,50. Philharmonie, Foyer. 
www.2generations.nl

UitTips
Patronaat

20.30 | Bombay Show Pig + Shaking 
Godspeed. Indie & rock. € 10,-
. Kleine Zaal. 22.30 | Teletextile. 
Amerikaanse chamberpop-band 
rond zangeres/liedjesschrijfster 
Pamela Martinez. Gratis in het 
Café. 23.00 | Zer00's Heroes. € 10,- 
[18+]. Dommelsch Zaal.

Zondag 1 april

Matthäus Passion

14.00 | Traditioneel gaat dirigent 
Boudewijn Jansen van Toon-
kunstkoor Amsterdam met Hol-
land Symfonia de uitdaging aan 
methet grootste en beroemdste 
werk van Johann Sebastian Bach. 
€ 40,- | € 37,- | € 34,-. Philharmo-
nie, Grote Zaal.

Kees de Jongen [8+]

14.30 | Frank Groothof gaat een 
unieke samenwerking aan met 
popband De Kift in zijn nieuwste 
muziektheatervoorstelling 'Kees 
de Jongen, dé rockopera', geba-
seerd op het beroemde boek van 
Theo Thijssen. € 22,50 | € 19,50 | € 
16,50 [8 t/m 12 jaar € 17,- | € 14,- | € 
11,-]. Stadsschouwburg Haarlem.

Klankschalenconcert

15.00 | Tibetaanse belletjes tot 
didgeridoo's geven de luisteraars 
een bijzondere gevoelsbeleving. 
Met Thom Olschansky en Jeanine 
Weterings. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

De Rusthoek

15.00 | Pianiste/zangeres Anke 
Angel, contrabassist Rico de Jeer 
en drummer Nanning van der 
Hoop. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloe-
mendaal. Gratis entree.

Tribute to Ruud & Ray

16.00 | 'Tribute to Ruud [Brink] & 
Ray [Kaart]' met Sppor 5 en diver-
se gasten ter promotie van de CD 
'Spaarne Blues'. Café 't Wapen 
van Zandvoort, Gasthuisplein 10 
in Zandvoort.

Salsa Sunday

18.30 | Salsa dansen, een salsa-
workshop voor beginners [aan-
vang 18.30 uur] en muziek ver-
zorgd door DJ Andres 'el Jefe'. 
Mango's Beachbar, Boulevard de 
Fauvage 15 in Zandvoort. x

haarlem - "We willen nog niet alle 
locaties prijs geven, want dat maakt 
het voor het publiek nog spannen-
der", zegt Hans Goes van Theater-
groep Eglentier. Vanaf 18 mei speelt 
de Haarlemse Theatergroep (bekend 
van onder andere I love '84 en El en 
Ben the Musical) op historische loca-
ties langs het water. Het startpunt ligt 
bij de Bakenesserkerk. Vanaf dat punt 
wandelt het publiek onder begelei-
ding van een gids in groepjes langs 
zes voorstellingen, op zes verschil-
lende locaties, geregisseerd door zes 
verschillende regisseurs.

door Christa Warmerdam

Naast dat het publiek veel theater te 
zien krijgt wordt er tijdens de wan-
deling ook nog informatie over het 
Spaarne en de locaties waar de voor-
stellingen plaatsvinden gegeven. 
Om dit ambitieuze project in goede 
banen te leiden ging de theatergroep 
op zoek naar geschikte regisseurs en 
naar geschikte locaties.
Goes legt uit waarom voor deze vorm 
van theatermaken gekozen is: "In 
2008 hebben we in het centrum van 
de stad vier eenakters gespeeld. Het 
publiek wandelde toen ook onder 
begeleiding van een gids een route 
van voorstelling naar voorstelling. 
We hebben toen ontdekt dat het 
toneelspelen op andere locaties dan 
een theater of schouwburg een nieu-
we verhelderende kijk geeft op het 
theater maken. De doelstelling van 
'Theater aan het Water' is dan ook 
om met de locatieregisseurs nieuwe 
speelstijlen te leren kennen en de 
beroemde 'vierde wand' die er in 
theaters is te doorbreken. Het is een 
uitdagend project dat wel wat extra 
organisatie vraagt. We zijn eerst op 
zoek gegaan naar geschikte regis-
seurs. Via internet hebben we een 
vacature geplaatst en daar kregen 
we heel veel reacties op. Uiteindelijk 
hebben we een schifting gemaakt en 
van de twaalf sollicitaties die in aan-
merking kwamen voor de vacature 
hebben we acht kandidaten uitgeno-
digd om hun plannen en ideeën te 
presenteren aan de sollicitatiecom-
missie. Zes voldeden uiteindelijk 
aan het profiel, waar wij naar op 
zoek waren. We wilden namelijk 
jonge, afgestudeerde mensen met 
sprankelende ideeën, die ons als 
theatergroep nog nieuwe dingen 
kunnen leren. Wij zijn een groep 
theatermakers die voortdurend op 
zoek zijn naar nieuwe manieren van 
theatermaken."
Eén van die regisseurs is Bart Mathij-
sen. Twee jaar geleden studeerde hij 

af aan de 'Fontys Hoge School voor 
de kunsten' in Tilburg. Mathijsen 
heeft er nogal wat voor over om één 
van de voorstellingen van 'Theater 
aan het Water' te kunnen regisse-
ren. De 25-jarige regisseur woont 
in namelijk in Zundert en zit elke 
maandagavond zo'n drie uur in auto. 
De samenwerking met Eglentier ver-
loopt voorspoedig. Mathijsen: "Ik 
ben onder de indruk van Eglentier, 
alles wordt heel professioneel aan-
gepakt. Ik ben met drie spelers bezig 
een voorstelling te maken rondom 
het thema pensioen. Pensioen is 
voor mij nog een heel eind weg maar 
ik vind het interessant om te horen 
wat anderen gaan doen. In het begin 
was het zoeken naar de juiste vorm, 
want behalve het thema en de locatie 

was er nog niks. Alles moest voortko-
men uit improvisaties en de reacties 
op elkaar. Ik ben wel degene die de 
spelers prikt naar een richting die ik 
wil. We hebben de verhaallijn bijna 
rond en gaan nu kijken of we er één 
geheel van kunnen maken. Uitein-
delijk wordt alles wel uitgeschreven, 
want ik wil de voorstelling niet laten 
afhangen van improvisaties."
'Theater aan het Water' door The-
atergroep Eglentier is zien op 18, 
19, 20, 25, 26 en 27 mei 2012. Het 
startpunt is bij de Bakenesserkerk 
aan de Vrouwestraat 10 in Haar-
lem. Aanvang is 20.00 uur. Kaarten 
kosten € 15,- en zijn uitsluitend ver-
krijgbaar via www.eglentier.nl of 
023-5313115. x

'Theater aan het Water'
Zes wereldpremières zes dagen lang aan het Spaarne

Bart Mathijsen en Hans Goes (r.) aan het Spaarne. "Wij zijn een groep theater-
makers die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe manieren van theatermaken", 
aldus Goes (Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Op zondag 1 april is er 
in de dorpskerk van Bloemendaal 
een bijzonder benefietconcert voor 
het Land van de Dogon in de Afri-
kaanse staat Mali. De organiserende 
stichting Bloemendaal-Dogon heeft 
musici van naam en faam uit Bloe-
mendaal en omgeving bereid gevon-
den om belangeloos op te treden, 
zodat de opbrengst van de avond 
in zijn geheel kan worden gebruikt 
om de bevolking van het gebied 
in Mali te helpen. In de dorpskerk 
aan het Kerkplein in Bloemendaal 
zal vanaf 16.00 vier uur 's mid-
dags onder meer muziek te horen 
zijn van de Duitse componisten 

Kurt Weill (1900-1950) en Hanns 
Eisler (1898-1962), van de Argen-
tijnse componist Carlos Guastavino 
(1912-2000), de Hongaarse klarinet-
tist Béla Kovács (1937). Uitvoeren-
den zijn Margriet de Groot (zang), 
Jaap van Luin (klarinet), Jaap Stork 
(piano, orgel). De toegangsprijs van 
het concert is € 20,-. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan de pro-
jecten van de stichting Bloemen-
daal-Dogon in Mali. Na afloop is er 
gelegenheid tot napraten met een 
drankje. x

Benefietconcert met regionale
uitvoerenden in Bloemendaal

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Sociëteit Vereeniging aan 
de Zijlweg 1 in Haarlem organi-
seert op zondag 1 april een lunch-
concert. Te gast zijn laureaten van 
het prestigieuze Prinses Christina 
Concours én allen eerstste prijs 
winnaar. Het betreft de pianis-
ten Ramon van Engelenhoven en 
Mengjie Han en hoboïst Arthur 
Klaassens. Uitgevoerd worden 
werken van Ravel, Liszt, Tele-
mann, Mozart, Barber en Albéniz. 
De zaal is open om 11.45 uur, het 
concert begint om 12.30 uur. De 
sociëteit rekent op een vrijwillige 
bijdrage in de kosten, met een 
richtbedrag van € 10,-. Van jeugd 
tot 18 jaar wordt geen bijdrage 
verwacht. x

Lunchconcert

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Nu een huis kopen of wachten?
Kopersavond

De kranten staan vol (negatieve) berichten over de woningmarkt. 
 Onzekerheid over de hypotheekrente aftrek   Er worden geen hypotheken meer verstrekt
 Er worden geen huizen meer verkocht    Als je wilt kopen kun je beter even wachten.

Met medewerking van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, 
N.V.M. organiseert Overspaern Makelaardij op 3 april a.s. de 

informatieavond “Kopen of Wachten”.

Op deze avond wordt u door deskundigen bijgepraat over de woningmarkt.  
De avond is bedoeld voor kandidaten die overwegen nu of in de toekomst een woning te kopen, 
te verkopen en/of geïnteresseerd zijn in de woningmarkt.

Zaal open 19.00 uur.  Aanvang presentatie 19.30 uur.

Kopen of wachten : Eric de Graaff, N.V.M. Nieuwegein
Een hypotheek is nog wel mogelijk! : Bas Wassenberg, Bèta Financiële Diensten
Hoe vind ik het juiste huis? : José Bakx, Overspaern Makelaardij
Een eigen huis, lukt dat nog? : Ciska Mostert, Rabobank Haarlem en Omstreken
En dan… : Angeline Oosterbaan, Notaris Maatschap Batenburg

Afsluitend is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen met een hapje en een drankje.

Bezoekers aan de avond ontvangen een kortingsbon, waarbij uw voordeel kan oplopen 
tot maar liefst ruim € 4.000,--.

Locatie : Frieslandlaan 1A, 2036 NE  Haarlem

Aan de avond zijn geen kosten verschuldigd. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
Om indicatie te krijgen van het aantal bezoekers zouden wij het op prijsstellen indien u per mail of 
telefoon uw bezoek bevestigt via info@overspaern.nl of 023-5366366. 

Kom, en uw voordeel kan oplopen 
tot 

€4.000,-
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bloemendaal - De sfeer is ernstig als 
op 30 maart de Burgerzaal van het 
gemeentehuis volloopt met deelne-
mers aan de herdenking van 31 maart 
1942. De dag waarop, zeventig jaar 
geleden, alle Joodse ingezetenen 
zich voor transport naar Westerbork 
moesten melden in de Hollandse 
Schouwburg in Amsterdam. Voor een 
deel was er familie van slachtoffers 
en voor een deel (van) overlevenden. 
Sommigen kwamen van ver. Er wor-
den indringende toespraken gehou-
den, afgewisseld met pianomuziek. 
Bijzondere gasten zijn familieleden 
van het Bloemendaalse vondelinge-
tje Remi van Duinwijck, geboren als 
Koentje Gezang, waaronder ook zijn 
broer.

door Ruud Vader

De herdenkinsbijeenkomst is een 
initiatief van Robert Verrijk dat 
van harte werd ondersteund door 
de Stichting Bloemendaal Initiatief. 
Na de opening door Verrijk, vice 
voorzitter van de stichting, geeft 
burgemeester Ruud Nederveen 
een beklemmend overzicht van 
"de vele kleine stapjes, waardoor 

de bewegingsvrijheid en levens-
mogelijkheden voor Joden al in de 
jaren '40 en '41 steeds verder wer-
den ingeperkt." Zoals het verbod 
dat Joden gebruik mogen maken 
van de luchtbescherming (1 juli 
1940), dat ze geen rijksambtenaar 
meer mogen worden (6 september 
1940) of uit zulke functies worden 
ontslagen (21 november 1940), zich 
moeten laten registreren (10 janua-
ri 1941), verbod om zonder vergun-
ning te reizen (7 november 1941), 
dat openbaar onderwijs voor hen 
verboden is (9 januari 1942) en dat 
autorijden voor Joden is verboden 
(23 januari 1942).

Vragen
Na de burgemeester spreken Ver-

rijk (over concrete maatregelen 
tegen Bloemendaalse en Benne-
broekse Joden) en Rabbijn Shmuel 
Spiero. Die vertelt over de traditie 
om tijdens het lentefeest (Pesach) te 
lezen uit de Haggada (boek over de 
Exodus, -red.). Jonge kinderen stel-
len dan waarom-vragen waarvan er 
sommige wel en andere niet kun-
nen worden beantwoord. De niet 
te beantwoorden vragen houden 
de herinnering aan eeuwenlange 
vervolgingen levend en dichter bij 
huis, de vernietiging van de Bloe-
mendaalse Joden. Dan worden door 

Symbolische thuiskomst
Joodse inwoners Bloemendaal en Bennebroek herdacht

Bestuursleden van de stichting en de werkgroep lezen de namen voor van hon-
derd Joodse inwoners, waar zij hebben gewoond en waar zij zijn overleden. Van 
links naar rechts Rolf Harder, Atti Noordhof, Jos Frencken, Marga van der Wel, 
Edzard van Hasselt en Joan Patijn. (Foto: Ruud Vader).

Vervolg zie elders

zandvoort - Politieagenten in bur-
ger werden maandagavond tij-
dens surveillance aangesproken 
door een man, die hen vroeg of ze 
drugs wilden kopen bij hem. De 
agenten legitimeerden zich als 
agenten en hielden de 43-jarige 
Zandvoorter vervolgens aan voor 
handel en bezit van harddrugs. 
De verdachte is overgebracht naar 
een politiebureau en ingesloten 
voor verhoor. De drugs zijn in 
beslag genomen en wordt vernie-
tigd. x

Man biedt drugs
aan aan agenten

Tweede Ster Wijken kijken

regio - Een vreemde lucht dook 
afgelopen maandagavond op in 
de regio, waarop de brandweer 
uitrukte om metingen te doen. 
De brandweer deed oner meer 
onderzoek op de Van Dalenlaan 
in Santpoort-Zuid en de Zijlweg 
in Haarlem. De geur werd geroken 
in Bloemendaal, Haarlem, Hoofd-
dorp, Santpoort, Velserbroek, 
IJmuiden en Zaandam. Eén vrouw 
liet via Twitter weten dat ze erg 
duizelig werd vanwege de geur. 
In Santpoort is een persoon onwel 
geworden en naar het ziekenhuis 
gebracht. Over de oorzaak van de 
lucht is nog niks bekend. Volgens 
de Veiligheidsregio Kennemer-
land zijn er geen gevaarlijke con-
centraties waargenomen. x

Vreemde lucht

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Staatsloterij jackpot € 9.4 miljoen.
Trekking dinsdag 10 april.

Lotto jackpot € 8.5 miljoen.
Trekking zaterdag 7 april.

Gratis postzegels
bij aankoop van 3 wenskaarten 
t.w.v. minimaal € 5.-

Boeken tip:
Verborgen Vrucht; 
Jeroen Guliker € 19.95
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bestuursleden van de stichting en 
de werkgroep Bennebroek 40-45 de 
namen voorgelezen van 104 Joodse 
inwoners, waar zij hebben gewoond 
en waar zij zijn overleden. Neder-
veen: "Vandaag halen we hiermee 
al deze verloren inwoners terug in 
onze volle aandacht naar Bloemen-
daal om hun identiteit te herbeves-
tigen en om ze nooit te vergeten." 
De zaal is indrukwekkend stil als 
de voorlezers soms met moeite hun 
emoties onderdrukken.
Aangrijpend zijn de stukken uit een 
persoonlijke brief van mevrouw 
Van de Bunt, waarin zij op 29 okto-
ber 1942 verslag doet van het moe-
ten afleveren van vondeling Remi 
van Duinwijck in de Hollandse 
Schouwburg. Verrijk leest voor hoe 
de adoptiemoeder verscheurd werd 
door verdriet alsof zij haar eigen 
kind moest afstaan.
Met een herdenkinsgebed, waarin 
de Rabbijn voorgaat, een moment 
van bezinning en een laatste muzi-
kale bijdrage van Jaap Stork, eindigt 
de bijeenkomst. Er wordt nog nage-
praat en een foto gemaakt van leden 
van de familie Gezang, die speciaal 
uit Zweden waren overgekomen. 
De broer van het vondelingetje 
Koentje, Edward Gezang, vindt het 
een waardige bijeenkomst, waar-

door ook hij en zijn familieleden 
de dood van zijn broertje in 1942 
in Sobibor beter in de context van 
die tijd kunnen plaatsen. Maar ver-
geten zullen ze het nooit.
Meer informatie over Bloemendaal 
en Bennebroek in de oorlog is te 
vinden op http://1940-1945.bloe-
mendaal.nl voor Bennebroek is dat 
http://1940-1945.bennebroek.nl. x

Robert Verrijk (uiterst links) met de familie Gezang. Tweede van rechts staat 
Edward Gezang, de  broer van het Bloemendaalse vondelingetje Remi van Duin-
wijck (Koenraad Huub Gezang), die op 21 mei 1943 is overleden (Foto: Cor van 
Ipren). x

Vervolg van voorpagina

Eén van de sprekers was de Haarlem-
se rabbijn Shmuel Spiero (Foto: Ruud 
Vader).

bloemendaal - Terwijl Nederland zich 
druk maakte over de Elfstedentocht, 
schaatsten de leerlingen van de St. 
Theresiaschool in Bloemendaal op 
10 februari kapitalen bij elkaar voor 
goede doelen. Welke dat zouden wor-
den, mochten ze per groep zelf bepa-
len. De kinderen van groep 4 hadden 
gehoord van de penibele financiële 
situatie van de Hertenkamp. Zij bon-
den enthousiast hun schaatsen onder 
om daaraan met veel gesponsorde 
rondjes wat te doen. Afgelopen dins-
dag gingen ze op pad om de hertjes, 
geitjes en andere Hertenkampbewo-
ners persoonlijk de cheque te over-
handigen van wat zij bij elkaar heb-
ben geschaatst: maar liefst € 1036,-.

door Ton Hoenderdos

Het is een fantastische, vrolijke 
groep die zich om één uur voor 
de school aan de Dennenweg ver-
zamelt. Onder begeleiding van juf 
Saskia en Margo en een enkele 
ouder lopen zij via de Krullenlaan 
en Brederodelaan - oppassen kin-
deren: hier rijden auto's - naar de 
Hertenkamp. Onderweg vertellen 
ze achteloos hoeveel rondjes ze 
hebben gehaald. Marit en Lizzy 
hadden er zeker 15, Wessel 29, Flo-
ris 34 en Erik haalde er toch nog 15, 
ondanks dat hij ziek was. De klas 
kent ook een aantal echte mara-
thonschaatsers in de dop, want 
Pieter bracht het tot 39 rondjes, 
Quintus 40 en Jonas reed er zelfs 41. 
Dat is misschien wel even slikken 
voor de buurvrouw, die niks ver-
moedend twee kwartjes per rondje 
had beloofd.
Maar buurvrouw kan gerust zijn: 
het is voor een heel goed doel. Henk 
Ekkels, de vaste beheerder van de 

Hertenkamp ontvangt de klas met 
open armen. Hij legt uit waaraan 
het geld zal worden besteed. Een 
enkel wakker kind merkt op dat 
het hekwerk wel een likje verf kan 
gebruiken, maar Henk denkt het 
eerst aan zijn dieren. De cheque zal 
daarom vooral worden besteed aan 
voer, zoals hooi en stro en zaagsel. 
Daarin kunnen de kinderen zich 
prima vinden.

Verwennerij
Vervolgens mogen zij iets wat nor-
maal nooit mag: naar binnen! Juf 
Saskia vraagt beleefd aan beheer-
der Henk of dat in aparte groepjes 
moet. Maar nee, ze mogen met z'n 
allen, als ze zich aan een paar regels 
houden. Rustig blijven, niet hollen 
achter de dieren aan en geen plastic 
voeren. Heel veel kinderen hebben 

namelijk brood en groente mee. 
Dat is natuurlijk prima, maar van 
de plastic zakjes waar dat in zit, kan 
ook een alles etende geit stevig ziek 
worden. Henk kan tevreden zijn, 
want de kinderen gedragen zich 
voorbeeldig. Zoals Henk voorspel-
de, blijven de hertjes wat schichtig 
uit de buurt, maar alle andere die-
ren laten zich heerlijk verwennen. 
Zelfs de bangige koe eet uiteinde-
lijk uit de gulle kinderhand.

Tijdloos
Zo verglijdt de tijd in een tijdloos 
Hertenkamp. Desgevraagd meldt 
beheerder Henk dat die al 100 jaar 
bestaat. Dat is licht overdreven, 
want de Hertenkamp stamt uit 
1929, maar we tekenen wel graag 
voor minstens 100 jaar bij. Gewil-
lig poseert groep 4 nog eenmaal 
voor het zo karakteristieke Batik-
huisje. 
Aan hen zal het niet liggen. Als 
zij weer naar school vertrekken, 
krijgen ze als dank van een Her-
tenkampvrijwilligster een mooi 
paasei mee. Zo lopen deze geweldi-
ge kinderen weer naar hun school, 
om daar - wie weet - nog een paar 
sponsorsommetjes te maken. 
Voor wie graag in hun wil voetspo-
ren treden, wees gerust: daarvoor 
hoeft u niet te schaatsen en € 1036,- 
meebrengen hoeft ook al niet per 
sé. De Hertenkamp verwelkomt 
iedereen namelijk al als Echte 
Vriend voor een minimaal bedrag 
van € 36,- per jaar. Stuur daarvoor 
een e-mail naar info@hertenkamp-
bloemendaal.nl. x

Sportieve prestatie betaalt
zich uit in geld en in natura

Een cheque, brood en groente voor de Hertenkamp

Groep 4 van de St. Theresiaschool met beheerder Henk Ekkels en Hemmo Hem-
mens (Foto: Ton Hoenderdos).

De geit weet gewoon niet waar zij voor 
moet kiezen (Foto: Ton Hoenderdos).

overveen - Op maandag Tweede 
Paasdag met het hele gezin op 
Natuurexpeditie rondom Bezoe-
kerscentrum De Zandwaaier en Mid-
denduin. Het Nationaal Park orga-
niseert, tussen 11.00 en 15.00 uur, 
in samenwerking met Natuurmonu-
menten en de Scouting, een Wilde 
Buitendag met allerlei activiteiten 
zoals boom klimmen, hindernis-
baan, lopen met kaart en kompas, 
touw knopen en broodjes bakken.
Nieuw dit jaar is het het boswach-
terspreekuur: kom met welke 
vraag dan ook langs bij één van 
de boswachters aan zijn of haar 
spreektafel met altijd een bijzon-

der antwoordgarantie. Dus trek de 
stoute schoenen aan en ga met het 
hele gezin (kinderen vanaf 4 jaar) 
op avontuur.
Kosten bedragen €7,50 per kind 
en € 4,50 bij lidmaatschap van 
Natuurmonumenten. Voor ouders is 
het gratis. De dag is geschikt voor 
kinderen van 4 jaar en ouder. Het 
verzamelpunt is de balie van Bezoe-
kerscentrum De Zandwaaier aan de 
Zeeweg in Overveen. Reserveren 
is niet nodig. Meer informatie is te 
vinden op www.np-zuidkennemer-
land.nl of bel 023-5411123. De Wilde 
Buitendag is niet geschikt voor 
(kinder)partijtjes. x

Wilde Buitendag in het duin
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bloemendaal - De gasten van de klei-
ne, vlak bij het strand gelegen en 
gezellige familiecamping Het Helm-
gat hebben het helemaal gehad met 
de nieuwe eigenaar. Die wil terug van 
180 krappe en verwaarloosde plaat-
sen naar 120 ruimere en gemoderni-
seerde plaatsen. Dat houdt in dat alle 
vaste gasten op termijn de camping 
moeten verlaten. De PvdA vermoedt 
dat het college niet zuiver heeft 
gehandeld ten opzichte van de gas-
ten, maar houdt een motie voor een 
raadsonderzoek aan totdat de zaak in 
een commissie is besproken.

door Ruud Vader

Dat de huidige gasten ernstig wor-
den gedupeerd door de nieuwe 
plannen is voor vriend en vijand 
duidelijk. Ze komen grotendeels 
uit stedelijke gebieden en heb-
ben op gehuurde grond geïnves-
teerd in eigen stacaravans waar ze 
nog jaren gebruik van hoopten te 
maken. Ze voelen zich overvallen 
door de nieuwe plannen waarbij 
ze niet alleen de grond vrij moeten 
opleveren, maar ook ervaren dat 
hun bezit onverkoopbaar is gewor-
den. Toch hebben ze ook wel enig 
begrip voor de nieuwe eigenaar. 

Die heeft een zeer verwaarloosde 
camping gekocht die zonder forse 
tariefsverhogingen niet rendabel te 
maken is.
Wat hen vooral stoort is dat de 
nieuwe plannen als een voldongen 
feit en laat aan hen zijn voorge-
legd. Daarin worden de bestaande 
seizoensplaatsen opgeheven en 
worden er chalets gebouwd voor 
jaar-rond recreatie. Ze zijn verbijs-
terd over de recent gepubliceerde 
gemeentelijke visie 'Bloemendaal 
aan Zee', waarin de plannen van de 
nieuwe eigenaren bijna één-op-één 
overeen lijken te stemmen met de 
gemeentelijk bestemmingsvoorne-
mens. Voor raadslid Henk Schell 
(PvdA) is het op 29 maart allemaal 
'te toevallig' om helemaal zuiver 
te zijn. Hij wil er een interpellatie-
debat over en krijgt dat ook. Eerst 
een gesprekje met mede-eigenaar 
Jeroen Postma.

Verzachten
Postma komt realistisch over als hij 
begint: "Natuurlijk heb ik begrip 
voor de situatie van de camping-
gasten, maar laten we wel wezen, 
aan alleen begrip van mij hebben 
ze niet veel. Dat snap ik ook wel. 
Zoals het nu loopt kunnen we alleen 
maar proberen de zaken voor hen 
wat te verzachten en in ieder geval 
alles te doen waartoe we jegens hen 
contractueel verplicht zijn."
Hoe ziet Postma dat? Aan je con-
tractuele verplichtingen voldoen 
kun je toch moeilijk zien als pogin-
gen om te verzachten? Postma: 
"Laat ik een voorbeeld geven. Vol-
gens de voorwaarden van Recron 
(vereniging van recreatieonderne-
mers, -red.) moet je vaste gasten in 
dit soort situaties 18 maanden de 
tijd geven om ergens een andere 
plek te vinden. Wij geven ze in dit 
geval bijna de dubbele termijn, ze 
hoeven de plekken pas uiterlijk op 
1 april 2014 op te leveren. Verder 
voeren we gesprekken met cam-
pingeigenaren in de omgeving, 
om te verkennen of die misschien 
plaats hebben voor groepen van 
de gasten. Tenslotte zijn we altijd 

bereid om gasten te helpen voor 
wie het ontruimen van hun plek 
teveel is. Dan mogen ze de sleutel 
bij ons inleveren en nemen wij het 
verdere werk over."
Na gesprekken met de wethouders 
Annemieke Schep en Tames Kokke 
wendt een vertegenwoordiging van 
de campinggasten zich nog tot de 
politieke partijen. Naar aanleiding 
van een interpellatievoorstel van 
Henk Schell (PvdA) spreken die op 
29 maart over de situatie.

Niet onzuiver
Schell stelt indringende vragen, 
waaruit het vermoeden spreekt 
dat tenminste één van de wethou-
ders al voor juni 2011 op de hoogte 
was van de nieuwe plannen, maar 
dat wellicht heeft verzwegen voor 
zijn collega. Die gaf in die maand 
nog aan dat er een onderzoek zou 
worden gedaan en dat de camping-
gasten in het najaar van 2011 nog 
zouden worden gehoord. Of dit al 
gebeurd is, wil Schell weten, hij 
vermoed van niet. De wethouders 
verklaren dat ze zuiver hebben 
gehandeld.
De discussie waaiert heen en weer 
tussen de vraag of een een gemeente 
invloed moet of mag hebben op wat 
een eigenaar met zijn bedrijf gaat 
doen, en hoe de communicatie tus-
sen de wethouders en naar de cam-
pinggasten toe is verlopen. Leonard 
Heukels (LB) vraagt of Schell op dat 
laatste punt een motie wil indienen 
voor een raadsonderzoek hiernaar. 
Dat lijkt Schell een goed idee. Dan 
stelt Peter Beijink (VVD) voor om de 
zaak eerst nog te bespreken in een 
commissie: "Dan kunnen we ook 
kennis nemen van stukken die er 
kennelijk zijn en er ons een oordeel 
over vormen of een raadsonder-
zoek wel nodig is." Zowel college als 
raad stemmen hiermee in. Schell 
ook, die houdt voorlopig zijn motie 
aan. De bespreking vindt plaats op 
12 april in de Commissie Grondge-
bied, samen met het geagendeerde 
onderwerp 'Uitwerkingsplan visie 
Bloemendaal aan Zee'. x

'Oproer' camping Het Helmgat 
door plannen nieuwe eigenaar

Na interpellatie misschien nog een raadsonderzoek

Tijdens een schorsing van het debat overleggen Leonard Heukels (Liberaal Bloe-
mendaal) en Kees van Gruting (VVD) over de te volgen koers ten aanzien van 
de camping. Links op de foto Henk Schell (PvdA en indiener van het interpel-
latievoorstel), rechts van hem Richard Kruijswijk (GroenLinks), Jerker Westphal 
en Alice Jeltes van D66 (Foto: Ruud Vader).
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Ik vind Ruud Vader geen neutrale schrijver. Hij heeft blijkbaar moeite met 
tegenstanders die zich minder parlementair uitdrukken. Achteraf had ik 
dat inderdaad vriendelijker kunnen zeggen, maar een bord van de fietsers-
bond roept bij mij een beetje onprettige gevoelens op, hoewel ik zelf enkel 
het vervoersmiddel de fiets gebruik.
Als een Goliath verkondigt deze zogenaamde journalist mijns inziens op 
een wel stokerige wijze van beschrijven van situaties en gebruikt met 
nadruk de namen van tegenstanders. Ook neigt hij tot eenzijdigheid: pro-
recreant, pro faunabeheer en tegen de damherten. Vooral zijn hetze tegen 
de damherten komt bijna wekelijks aan bod.
Het verbaast mij nog dat hij zo zachtzinnige uitspraken doet over het fiets-
pad en ook enigszins positief de kanten belicht van natuurliefhebbers.
Hij zou eens meer naar zijn naamgenoot, ex-boswachter van het AWD, 
moeten luisteren...

Gemma Terpstra x

Reactie op demonstratie fietspad

haarlem - Woensdagavond 11 april 
organiseert D66 Haarlem e.o. een 
debat over het belang van topsport 
in en voor Haarlem, waarbij (ex-
)topsporters als Robert Eenhoorn, 
Ruben Houkes en Sjoerd van Tiel in 
debat gaan met wethouder Jack van 
der Hoek.

Haarlem is één van de tien meest 
succesvolle topsportsteden van 
Nederland en heeft een rijke top-
sporttraditie met onder andere 
honkbal, judo, badminton en tur-
nen op wereldniveau. In tijden van 
bezuinigingen dringt de vraag zich 
op hoeveel geld een gemeente aan 
topsport moet besteden. Ligt hier 
een publieke, gemeentelijke taak, 
of mag van topsporters verwacht 
worden dat zij zelf voor de beno-
digde financiering zorgen? Wat is 
de meerwaarde van topsport in een 
stad als Haarlem - en is die meer-
waarde te meten? Is het nodig dat 
er geld naar topsport gaat, bijvoor-
beeld ten koste van cultuur? Is er 
breedtesport zonder topsport? Hoe 
gaan we om met de verdeling van 
de beschikbare subsidiegelden?
De sprekers op deze avond zijn 
onder andere Robert Eenhoorn 
(thans technisch directeur KNBSB), 
Ruben Houkes (voormalig wereld-
kampioen en Olympisch bronzen 
medaillewinnaar judo), Sjoerd van 
Tiel (adjunct-directeur Sportser-
vice Noord-Holland) en Jack van 
der Hoek (wethouder sport). Zij 
hebben allen een uitgesproken 
mening over topsport in Haarlem.
Het debat is toegankelijk voor 
iedereen en er is ruimschoots 
gelegenheid om met de sprekers 
in discussie te gaan over topsport 
in Haarlem. Locaties is de Gouden 
Zaal van het huis waar Pim Mulier 

een belangrijk deel van zijn jeugd 
doorbracht: de Nieuwe Gracht 7 in 
Haarlem. Aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis. In verband met 
de locatie en de beperkte capaciteit 
van de zaal wordt aanmelden aan-
bevolen, dit kan bij Arjen Hemelaar 
via arjenhemelaar@mac.com. x

'Haarlem Topsportstad?!'
Topsporters in debat met wethouder

(Archieffoto - Michel van Bergen).

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Eindelijk echt 
leren

luisteren 





heemstede/regio - Het Kennemer Gast-
huis en het Spaarne Ziekenhuis zijn 
afgelopen dinsdag een gezamenlijk 
KinderDiabetesCentrum in Heemste-
de gestart. Hier kunnen kinderen met 
diabetes en hun ouders terecht voor 
het spreekuur en voor controle. Door 
de samenwerking kunnen de kinder-
artsen een betere service bieden.

door Michiel Rehwinkel

Zo breidt het aantal spreekuren uit. 
Maar ook is het KinderDiabetesCen-
trum 24 uur per dag te bereiken. In 
totaal krijgen zo'n 170 kinderen 
van 0 tot 18 jaar begeleiding van 
het KinderDiabetesCentrum.
"Kinderen en jongeren met diabe-
tes hebben specifieke begeleiding 
nodig", aldus kinderarts Tineke 
Slok van het Kennemer Gasthuis. 
"Ze doorlopen verschillende fasen 
in hun ontwikkeling en in al die 
fasen is controle van de ziekte heel 
erg belangrijk. Soms is daarom de 

begeleiding zeer intensief. Dan is 
het nodig dat we 24 uur per dag 
bereikbaar zijn. Bij andere kinderen 
is digitale begeleiding op afstand 
weer voldoende."

'Carroussel'
Kinderarts Jan Alle Bokma van het 
Spaarne Ziekenhuis: "Bij het Kinder-
DiabetesCentrum komen kinderen 
en hun ouders één keer in de drie 
maanden op een afspraak dat wij 
'de carroussel' noemen. In ander-
half uur bezoeken zij de kinderarts, 
de kinderdiabetes-verpleegkundige 
en de diëtiste. Het voordeel is dat 
ze maar één keer naar een afspraak 
hoeven te komen om alle deskun-
digen te zien. Een ander voordeel 
is dat kinderen en ouders kennis 
kunnen maken met andere gezin-
nen en ervaringen met elkaar kun-
nen delen. Wanneer er begeleiding 
nodig is op sociaal of emotioneel 
gebied, kunnen we een orthopeda-
goog inschakelen."

Start KinderDiabetesCentrum
bij KG en Spaarne Ziekenhuis

Betere service door samenwerking Het KinderDiabetesCentrum is 
gevestigd in de locatie Heemstede 
van het Spaarne Ziekenhuis aan de 
Händellaan. Hier vond een kleine 
verbouwing plaats om de ruimte 
gastvrij te maken. "Wij hopen kin-
deren en hun ouders hier in een 
aangename omgeving te ontvan-
gen en te begeleiden", aldus Tineke 
Slok. x

heemstede - Van april tot en met 
september heeft Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH) een gevarieerd 
programma voor tochtjes meest-
al op de woensdagmiddag. Voor 
dinsdagmidda 17 en woensdag-
middag 18 april staat er een tocht 
door de bloeiende bollenvelden op 
het programma. Kosten bedragen 
€ 17,50 per persoon. Vanaf 12.30 
uur wordt men thuis opgehaald 
en rond 17.00 uur weer thuisge-
bracht. In de bus is plaats voor 
zeven personen, snel aanmelden 
wordt aangeraden bij WOH, tel. 
023-5288510. Betaling geschiedt 
door middel van een eennmalige 
machtiging. x

KO-Bustochtjes

bennebroek - Van 12 april tot en met 14 
mei wordt in het voormalige gemeente-
huis van Bennebroek een tentoonstel-
ling gehouden over het leven in en om 
Bennebroek van 1939 tot en met 1945. 
Te zien zijn illegale krantjes, dagboe-
ken, recepten, foto'' en voorwerpen 
over Bennebroek in de oorlogsjaren.

door Ruud Vader

Veel spullen zijn afkomstig uit privé 
collecties. Ook het Crash museum 
heeft weer panelen ter beschikking 
gesteld met informatie over vliegtui-
gen in de oorlog. De officiële opening 
vindt plaats op donderdag 12 april 
om 19.00 uur door burgemeester 
Ruud Nederveen. Aansluitend kan 
men de tentoonstelling bezichtigen. 
Die is geopend op werkdagen tussen 
08.30 en 12.30 uur.
In het kader van de tentoonstelling 
wordt op dinsdag 24 april ook een 
filmavond gehouden, waarbij ori-

ginele Polygoon Profilty Journaals 
een beeld geven van Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf de mobilisatie, het uitbreken 
van de oorlog en het afglijden naar 
de laatste oorlogsjaren met razzia's 
en de hongerwinter. De films wor-
den vertoond in 't Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek en 
de avond begint om 19.30 uur. De 
zaal is open vanaf 19:00 uur. Voor 
de presentatie en toelichting tekent 
Robert Verrijk, lid van de werkgroep 
'1940-1945 Bennebroek'.
Informatie over hetzelfde thema is 
ook te vinden op www.1940-1945.
bennebroek.nl. x

Expositie 'Bennebroek,
een dorp in oorlogstijd'

Filmavond met Polygoon journaals

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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bloemendaal - Dinsdag 27 maart 
vergaderde het presidium (de frac-
tievoorzitters en de burgemeester, 
-red.). De onderzoekscommissie 
naar de integriteit van Peter Boei-
jink wordt met dank opgeheven. Zijn 
belangenverstrengeling kon niet 
worden vastgesteld, wel de schijn er 
van. Daarom zal hij bij het dossier 
Elswoutshoek niet meer het woord 
voeren. Tijdens het onderzoek heeft 
Thera Wolf (PvdA) echter correspon-
dentie onder ogen gekregen waar 
ze van is geschrokken. Ze is niet de 
enige - ook de rechter heeft vraag-
tekens.

door Ruud Vader

Wolf maakt een voorbehoud. Ze 
wil eerst weten of haar schrik 
terecht is, bijvoorbeeld over de 
manier waarop de ambtelijke 
organisatie is omgegaan met 
het dossier Elswoutshoek. Wolf: 
"Het lijkt er op dat de betrokken 
burgers geen klacht meer bij de 
gemeente kunnen indienen. Dan 
krijgen ze te horen - dit is een beje-
geningsklacht en die nemen we 
niet in behandeling. Als dat waar 
is, ben ik daar erg van geschrok-
ken." Haar voorstel om samen met 
Alice Jeltes (D66) hiernaar een ver-
volgonderzoek in te stellen wordt 
door het presidium gesteund.

Stijgende verbazing
Twee dagen later, op 29 maart, is 
er 's middags eerst een rechtszaak 
die Rob Slewe tegen de gemeente 
heeft aangespannen en 's avonds is 
er de vergadering van de gemeen-
teraad. Eerst maar even de rechts-
zaak. Rechter mevrouw mr. C.E. 
Heyning-Huijdecoper heeft zich 
zo goed ingelezen, dat ze soms 
meer citaten en vindplaatsen kan 
noemen dan de gemachtigde van 
de gemeente. En hoewel er slechts 
45 minuten voor waren uitgetrok-
ken neemt ze ruim twee uur de 
tijd om te doorgronden wat er in 
deze zaak eigenlijk speelt. In haar 
openingswoorden spreekt ze haar 
'stijgende verbazing' uit bij het 
lezen van de stukken: "Wat eigen-
lijk een mooie win-win situatie 
had moeten zijn - eigenaren wil-
len een landgoed opknappen en 
de gemeente wil graag een verloe-
derd landgoed opgeknapt zien - is 
totaal ontspoord. Ik wil proberen 
te begrijpen hoe dit komt en voor-
al hoe dit project weer in een beter 
spoor kan worden getrokken. Dat 
lijkt me in het belang van alle 
betrokkenen." Er volgen een uit-
leg van Rob Slewe en veel techni-
sche en bestuurlijke argumenten 
over en weer, waar ook wethouder 
Tames Kokke en Hans Slewe van-
uit de zaal aan mee doen.

Gepruts
De rechter vindt dat de gemeen-
te zich weinig coöperatief heeft 
opgesteld en op den duur de land-
goedeigenaren niet meer heeft 
geholpen maar op allerlei manie-
ren heeft tegengewerkt: "Daar 
kunnen in de communicatieve 
sfeer best begrijpelijke redenen 
voor bestaan, maar wat ik van de 
gemeente zie is onprofessioneel 
gepruts dat geheel uit de klauwen 
is gelopen. Ik ben klachten tegen-
gekomen, die bejegingsklachten 
werden genoemd en niet in behan-
deling zijn genomen. Dat had wel 
gemoeten en in sommige gevallen 
ging het zelfs om bezwaren tegen 
beslissingen. Die hadden gewoon 
moeten worden behandeld. Ik zie 

het als mijn opgave vandaag om 
te proberen deze zaak weer vlot te 
trekken." Dat heeft ze zeker gepro-
beerd, bijvoorbeeld door voor te 
stellen dat de plannen, tegen de 
wens van de gemeente in, toch 
maar worden voorgelegd aan de 
provinciale ARO commissie.
Wethouder Tames Kokke rea-
geert: "Er is geen verschil tussen 
wat de broers Slewe willen en wat 
de gemeente wil, maar iets wat 
niet in ons beleid past kunnen we 
ook niet bij de provincie aankaar-
ten. Bovendien behandelen we in 
Bloemendaal jaarlijks honderden 
vergunningsaanvragen en daar 
zijn zelden problemen mee." Hij 
bedoelt dat de ellende in dit dos-
sier wel zal liggen aan de Slewe's. 
De rechter meent echter dat het 
aan twee kanten ligt. 
Ze roept beide partijen op ver-
der constructiever te handelen 
en adviseert om in het vervolg 
via ingehuurde deskundigen met 
elkaar te overleggen. De gemeente 
wil dat overwegen en de Slewe's 
hebben al een deskundige die alle 
vergunningsdiscussies voor hen 
voert.

Hoofdpersoon
Op de agenda van de raadsver-
gadering staan twee punten die 
over Elswoutshoek gaan. De raad 
neemt unaniem een motie aan om 
het vervolgonderzoek in te stellen 
naar de wijze waarop de gemeente 
is omgegaan met het dossier, zoals 
besproken in het presidium. Naast 
Thera Wolf (PvdA) en Alice Jeltes 
(D66), neemt ook Frans Schuring 
(VVD) deel aan de nieuwe onder-
zoekscommissie. Of die wil probe-
ren voor de volgende raadsverga-
dering te rapporteren.
Over het integriteits-rapport komt 
Peter Boeijink (VVD) met een ver-
klaring: "Als hoofdpersoon en de 
fractie hebben we ons beraden na 
de commissiebespreking over inte-
griteit. De uitleg van de commissie 
en de uitgebrachte adviezen heb-
ben mij en de fractie overtuigd. We 
nemen de conclusies en de aanbe-
velingen over. Ik erken het feit dat 
deze kwestie uitstraalt op de rest 
van de raad. Daarvoor bied ik de 
raad mijn verontschuldigingen 
aan. Als fractievoorzitter had ik 

het gesprek van zestien maanden 
geleden (over een biogas project 
op Elswoutshoek, -red.) beter niet 
zo kunnen voeren. Ik beschouw 
integriteit als uiterst belangrijk en 
ben mij daar de afgelopen weken 
daadwerkelijk zeer bewust van 
geweest. Integriteit mag niet ter 
discussie gesteld kunnen worden 
en ik wens dan ook graag actief 
te participeren in de aanbevelin-
gen."
Ook de rest van de raad neemt de 
conclusies en aanbevelingen over, 
al vinden sommigen achteraf dat 
Boeijink zijn excuses best ook aan 
de Slewe's had mogen aanbieden. 
Dan is er het agendapunt dat gaat 
over de al eerder uitgestelde vraag 
of er op Elswoutshoek een tweede 
woning mag worden gebouwd. 
De raad besluit bespreking ervan 
opnieuw uit te stellen, tot het 
tweede onderzoek is afgerond. Als 
het kan in de volgende raadsverga-
dering op 26 april. x

"Uit de klauwen gelopen project dat
onprofessioneel wordt gehanteerd"

Vervolgonderzoek Elswoutshoek naar handelen gemeente

Hoofdpersoon Peter Boeijink uit het 
eerste onderzoek biedt zijn excuses 
aan aan de raad. (foto Ruud Vader)

bloemendaal - De groep bezorgde 
bewoners die in december 500 handte-
keningen bijeen haalde voor een refe-
rendumverzoek blijft doorgaan met zijn 
gevecht. Het verzoek werd op 22 decem-
ber door de raad afgewezen, net als op 
9 januari een verzoek aan de rechter om 
die afwijzing ongedaan te maken. Een 
bezwaarschrift tegen het besluit van 22 
december is inmiddels behandeld in 
de commissie voor Bezwaar en Beroep. 
Deze zal binnenkort adviseren aan de 
raad, die dan opnieuw een besluit moet 
nemen.

door Ruud Vader

Op de nieuwe website kun je lezen 
dat de groep vastberaden is om door 
te gaan, indien nodig tot en met de 
Raad van State. Op deze site kun je 
verder alle informatie vinden over de 
plannen van de gemeente, wat ze vol-
gens de gemeente gaan kosten en wat 
de groep denkt dat de plannen gaan 
kosten. In een persbericht meldt de 
groep: "(...) Het is al weer een tijdje 
stil rondom de verbouwingsplan-
nen. In de gemeenteraad worden 
wel vragen gesteld en beantwoord, 
maar dit bereikt weinig bewoners. 
De door het college van B&W en door 
sommige fracties, met name D66 en 
VVD, aangekondigde actieve com-
municatie over dit onderwerp heeft 
tot nu toe niet plaats gevonden. De 
Bezorgde Bewoners blijven aandacht 
vragen voor de financiële risico's van 
de plannen, voor de zwakke argu-
menten voor de centrale huisvesting 
en voor de ongewenste effecten daar-
van. (…)." Wie meer wil weten gaat 
naar www.referendumbloemendaal.
nl. 

Trotse burgemeester
Toen op 15 december Barend Linders 
en Ruud Jonkers de handtekeningen 
aanboden aan burgemeester Ruud 
Nederveen nam die ze met genoe-
gen in ontvangst en verklaarde trots 

te zijn op zulke Bloemendalers: 
"Elke gemeente met bewoners die 
zo betrokken zijn bij hun gemeente, 
mag zich gelukkig prijzen. Het gaat 
hier om een essentiële vorm van 
democratie."
Wij vroegen wethouder Tames 
Kokke om een reactie op het pers-
bericht. Daar komen de woorden 
trots en genoegen niet in voor. De 
reactie van Kokke: "In februari heeft 
er een gesprek plaatsgevonden met 
deze groep van bezorgde bewoners. 
Tijdens dat gesprek zijn er vragen en 
zorgen besproken die deze bewoners 
hebben. Vervolgens zijn de vragen van 
de bewoners schriftelijk beantwoord. 
Hoewel wij, voor ons gevoel, open en 
transparant hebben uitgelegd waar-
om bepaalde besluiten zijn genomen 
en welke argumenten daar aan ten 
grondslag lagen, heeft deze bijeen-
komst niet kunnen leiden tot meer 
begrip voor de renovatie. De heer 
Linders heeft aangegeven af te zien 
van een vervolggesprek. Dat vinden 
wij uiteraard jammer en een gemiste 
kans. Het valt me overigens op dat op 
de nieuwe website niet wordt gerefe-
reerd aan het gesprek met gemeen-
te. Ook onze beantwoording van de 
vragen is niet terug te vinden. Maar 
laten we niet vergeten dat niets doen 
of alleen wat onderhoud plegen geen 
optie is. Na 50 jaar moet je wel eens 
fundamenteel vernieuwen. En met 
deze renovatie kunnen we de huis-
vestingskosten verlagen, voldoen we 
aan de eisen die gemeenten worden 
opgelegd op het gebied van dienst-
verlening en zijn we ingericht op de 
toekomst. Dus goedkoper, efficiënter 
en betere service aan de bewoners. 
Op het gebied van communicatie zijn 
we momenteel diverse acties aan het 
voorbereiden of aan het uitvoeren. 
Er komt onder andere een open huis 
waarin we iedereen die iets wil weten 
over het gerenoveerde gemeentehuis 
volledige inzage zullen geven in de 
plannen. Het ligt dus niet stil." x

Bewoners blijven doorgaan voor
referendum, thans met website

Zorgen over verbouwing gemeentehuis

zandvoort - Maandagochtend 10.00 
uur kwam er een melding binnen 
dat er een auto tegen de gevel van 
een huisartsenpost was gereden aan 
het Beatrixplantsoen. De man was 
via een boompje en een geparkeerde 
fiets rechtdoor tegen het pand van de 
huisarts aangeschoten. Op de locatie 
troffen agenten een 93-jarige bestuur-
der uit Zandvoort ongedeerd aan. Een 
huisarts uit de praktijk had zich ont-

fermd over de man. De bestuurder ver-
klaarde dat zijn voet van de rem was 
gegleden en op het gaspedaal terecht 
was gekomen. Het rijbewijs van de 
man is ingevorderd. De brandweer is 
naar de locatie gekomen om te beoor-
delen in welke mate het pand bescha-
digd is door de aanrijding. De auto van 
de Zandvoorter is afgesleept. x

Hulp snel ter plaatse

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - Politiemensen kregen 
in de nacht van zondag op maan-
dag even na 03.15 uur een melding 
dat er inbrekers waren overlopen 
bij een woning aan het Richard 
Holplein. Een bewoner hoorde 
bij thuiskomst dat er personen 
in de woning aanwezig waren, 
waarna de politie gebeld werd. 
Meerdere politiemensen kwa-
men naar de locatie en er werd 
direct een zoektocht opgezet naar 
mogelijke verdachten. Deze wer-
den niet meer aangetroffen. De 
politie is een onderzoek gestart 
en hoopt dat er mensen zijn die 
mogelijk iets gezien of gehoord 
hebben rond het tijdstip van de 
woninginbraak. Ook informatie 
over personen die op een eerder 
moment hebben rondgehangen 
in de buurt kan waardevol zijn 
voor het onderzoek. Informatie 
kan worden doorgegeven aan de 
politie in Heemstede via het tele-
foonnummer 0900-8844. x

Woninginbraak
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heemstede - Vorige week ontving Win-
kelcentrum Heemstede de Tweede 
Ster Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) is een speciale methode om de 
veiligheid in en om winkelgebieden 
te vergroten en het voor ondernemers 
en bezoekers nog aantrekkelijker te 
maken. In het kader van het KVO 
werken de ondernemers, gemeente, 
politie, brandweer samen. In 2010 
ontving het winkelgebied de eerste 
ster.

door Onno van Middelkoop

In 2011 zijn stappen gezet om het 
winkelgebied veiliger te maken. 
Het Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del (HBD) heeft na evaluatie van de 
resultaten een tweede ster uitge-
reikt aan alle betrokken partners. 
De drie belangrijkste thema's voor 
het keurmerk zijn 'schoon', 'heel' 
en 'veilig'; termen die al langer 
in woningbouwverenigingenland 
worden gehanteerd.
Tijdens schouwen wordt het win-
kelgebied op sociale en fysieke vei-
ligheid beoordeeld. Tekortkomin-
gen, waaronder beschadigd straat-
meubilair, zwerfvuil en aanwezig-
heid van fietswrakken worden op 

een actielijst geplaatst en zoveel 
mogelijk verholpen. De brandweer 
heeft de winkels gecontroleerd op 
brandveiligheid. De marktmeester 
heeft de aanwezigheid van huis-
nummers op de winkelpanden 
gecontroleerd. Voor de hulpdien-
sten is een duidelijk nummering 
van groot belang. Ook zijn er anti-
overvaltrainingen en anti-winkel-
diefstaltrainingen aangeboden aan 
de winkeliers. De resultaten laten 
dalende cijfers zien van 'heterdaad-
jes' en later geconstateerde diefstal-
len door de winkeliers als de resul-
taten 2010 ten opzichte van 2011 
worden vergeleken.

Aangifte eenvoudiger
Eigenlijk komt de intensievere 
samenwerking van de organisaties 
op één ding neer; sterk verbeterde 
onderlinge communicatie. Zodoen-
de kan er veel beter preventief 
worden gewerkt, iets waar ook de 
politie blij mee is. Politiechef Fons 
Sarneel: "We hebben bijvoorbeeld 
de wijze van aangifte doen voor de 
winkeliers sterk vereenvoudigd. 
Geen dossiers meer en minder 

bureaucratie. Een aangifte is nu 
snel te doen." Martin van Duin van 
het Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del vult aan: "En als een winkelier 
aangifte doet, dan verhalen wij de 
kosten op de winkeldief. Dus de 
winkelier is hoe dan ook beter af 
als hij aangifte doet."
Burgemeester Marianne Hee-
remans is enthousiast over de 
samenwerking en vindt "dat we op 
moeten gaan voor alle vijf de ster-
ren." Bestuurder Arno Koek van de 
winkeliersvereniging is tevreden 
met de verbeteringen. "We zijn 
goed bezig met z'n allen. En uitein-
delijk is dit project in het belang 
van zowel de winkeliers als van de 
klanten."
Een KVO-ster is een certificering 
en symboliseert een prestatieni-
veau in het KVO-proces. Het KVO 
kent vijf sterren. De sterren ver-
tegenwoordigen de processtappen 
waarin ondernemers en partners 
samenwerken aan veiligheid. De 
eerste ster is uitgereikt in 2010, 
een jaar na de formele aftrap van 
het KVO-traject en de onderteke-
ning van de samenwerkingsover-
eenkomst. In het najaar van 2011 
is een veiligheidsonderzoek gehou-
den onder ondernemers. Een verge-
lijking met de resultaten van twee 
jaar geleden heeft uitgewezen dat 
er een verdere verbetering heeft 
plaatsgevonden op het gebied van 
veilig ondernemen.
In totaal kent het keurmerk maxi-
maal vijf sterren. In Heemstede 
blijft men er hard aan werken... x

Op naar de vijf sterren
Tweede Ster Keurmerk Veilig Ondernemen in Heemstede

De Tweede Ster werd op het Raadhuisplein gepresenteerd onder een Stralende 
Zon (Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - "Tegenwoordig doen - 
naast expats - ook veel repats en men-
sen die eerst een tijdje willen wonen 
in de omgeving waar ze eventueel een 
huis willen kopen een beroep op onze 
dienstverlening. Mensen die eerst in 
de stad wonen als singles of dinks 
(double income, no kids, -red.) willen 
vaak toch een huis buiten de stad als 
er kinderen op komst zijn."

door Onno van Middelkoop

Alison Janse, zelf een Britse expat, 
en Renée Hanssen hebben samen 
jarenlange ervaring met het bemid-
delen tussen huurders en verhuur-
ders op de particuliere huurwoning-
markt in de regio Zuid-Kennemer-
land. "In deze lastige huizenmarkt 
bieden we ook oplossingen voor 
mensen die hun huis moeilijk kun-
nen verkopen. Die huizen nemen 
wij in de verhuur en we nemen ook 
alle zorgen omtrent de verhuur uit 
handen."
Alison en Renée zijn er trots op dat 
ze in de afgelopen jaren een groot, 
tevreden klantenbestand hebben 
opgebouwd. Ze zijn geen vreemden 
op de huizenmarkt. Beide dames 
hebben jarenlange ervaring bij een 
makelaarskantoor in de regio, waar 
ze het klappen van de zweep heb-
ben geleerd. "Maar niet alleen dat, 
ook konden we op ons gemak bekij-
ken waar de dienstverlening van de 
makelaars ophield. Daar gaan wij 
verder. Als een zoeker ons belt met 

de vraag of een bepaalde woning 
beschikbaar is en die is dan al ver-
huurd, dan bellen we vaak later dat 
we een alternatief hebben gevon-
den. Dat stellen de mensen erg op 
prijs. Ook bij verhuur van een huis 
nemen we alle zorgen uit handen. 
We treden op voor de verhuurder en 
regelen alle zakelijke punten. Reke-
ning houdend met alle wensen van 
de verhuurder zelf. Zo voorkom je 
ook misverstanden en ben je even-
tuele problemen voor."
De dames staan bekend om hun 
klantgerichtheid, de flexibele 
manier van werken en om hun gede-
gen kennis van de omgeving en met 
name van de huurwoningmarkt. De 
klanten bevelen hun diensten dan 
ook graag aan anderen aan.

Fantastische woonomgeving
De adviezen gaan verder dan alleen 
wonen. Als expats willen huren, 
kijken ze vaak naar waar de inter-
nationale scholen zijn gevestigd. 
Alison vervolgt: "Begrijpelijk dat 
ze dan richting Amstelveen of Den 
Haag kijken. Wij weten inmid-
dels dat jonge kinderen meestal 
probleemloos meedraaien op een 
Nederlandse basisschool. Kinderen 
in de basisschoolleeftijd maken 
zich binnen een paar maanden een 
nieuwe taal eigen. Dus expats met 
jonge kinderen kunnen zich prima 

in Zuid-Kennemerland vestigen. 
Deze fantastische woonomgeving 
heeft alles: natuur, recreatie, maar 
ook steden en winkels. De kwaliteit 
van wonen is hier bijzonder goed."

Vraag en aanbod
Daar heeft Alison absoluut gelijk in. 
Op de website van Lighthouse staan 
diverse huizen die te huur zijn, in 
Aerdenhout, Bentveld, Haarlem en 
Heemstede. "Waar de laatste tijd 
de meeste vraag naar is, is naar de 
doorsnee eengezinshuizen met een 
tuin. Daar zijn er op dit moment in 
Haarlem en Heemstede niet veel 
van te huur. Dus als mensen hun 
huis in deze regio willen verhuren, 
dan gaat ons dat zeker lukken."
Aan professionaliteit en creativiteit 
ontbreekt het de dames niet. Wat 
drempelverlagend werkt is dat de 
huurders geen bemiddelingskos-
ten hoeven te betalen. "En mocht 
dat toch een keer voorkomen, dan 
staat het er duidelijk bij vermeld. 
Niemand houdt van onaangename 
verrassingen, wij ook niet."
Een nog niet vermelde doelgroep, 
die ook steeds meer gebruik maakt 
van de diensten van Lighthouse, 
is die van scheidende echtelieden. 
"Deze mensen zoeken veelal op 
korte termijn een onderkomen. 
Een ruimte voor zichzelf en voor 
de kinderen. Vaak kunnen we die 
snel helpen en ook veel zorgen uit 
handen nemen." Voor meer infor-
matie over de dienstverlening van 

Lighthouse Property services is de 
website een prima middel: www.
lighthouseproperty.nl.
Lighthouse Property Services is 
gevestigd aan de Kraanvogellaan 
21, 2106 DD in Heemstede. Alison 
Janse is te bereiken via 06-55322279, 
Renée Hanssen via 06-49060120. x

Professionele bemiddeling bij 
huur en verhuur van woningen

Lighthouse Property Services

Alison Janse en Renée Hanssen. "Als 
mensen hun huis in deze regio willen 
verhuren, dan gaat ons dat zeker luk-
ken" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

cruquius - Paswerk sluit 2011 financi-
eel relatief goed af, gelet op de zwak-
ke economische omstandigheden 
en de zware rijksbezuinigingen. Het 
mensontwikkelbedrijf voor de regio 
Zuid-Kennemerland behaalde op een 
eigen jaaromzet van € 13 miljoen een 
voorlopig exploitatieverlies van € 
0,1 miljoen. De directie stelt aan het 
bestuur voor om dit te dekken uit de 
door Paswerk opgebouwde reserves.

Dit betekent dat de vijf gemeenten 
die in Paswerk participeren géén 
bijdragen hoeven te doen uit de 
gemeentekas of eigen middelen. 
Paswerk is een gemeenschappe-
lijke regeling van de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlem-
merliede-Spaarnwoude, Heemstede 
en Zandvoort.
Uit de jaarcijfers van Paswerk blijkt 
dat door de forse bezuinigingen van 
het Rijk het verlies op de uitvoering 
van de sociale werkvoorziening in 

2011 is opgelopen tot € 2,1 miljoen. 
Dit verlies wordt door de Paswerk-
bedrijven bijna volledig terugver-
diend. Daar kwam nog bij dat de 
omzet van de divisies Dienstverle-
ning en Re-integratie op een aan-
tal onderdelen achter bleef. Deze 
tegenvallende inkomsten werden 
in 2011 bijna geheel gecompen-
seerd door de intensieve kostenbe-
sparingen.
De voorlopige resultaten over 2011 
zijn onder voorbehoud van goed-
keuring door de externe accoun-
tant. Met deze cijfers over 2011 
wordt duidelijk dat Paswerk slechts 
in één jaar van de afgelopen vijf 
jaren (in 2009, -red.) een bijdrage 
van de deelnemende gemeenten 
nodig had. Over de hele linie blijkt 
dat het Paswerk bedrijfsmodel een 
prima verdienend vermogen heeft, 
zeker ook in vergelijking met 
andere sociale werkvoorzieningbe-
drijven. x

Paswerk op koers ondanks
recessie en bezuinigingen

bloemendaal - Je woning naar eigen 
wens laten ontwerpen en bouwen, 
dat is de droom van een steeds gro-
tere groep Nederlanders. Tegelijker-
tijd bestaat er ook nog altijd angst 
dat zelfbouwprojecten financieel 
en/of in tijd uit de hand lopen. 
Bewoners die op Park Brederode in 
Bloemendaal hun huis zelf lieten 
bouwen weten wel beter: zelfbouw 
kan sneller dan traditionele bouw 
en tot 15% goedkoper. Wie nieuws-
gierig is geworden kan op 15 april 
kennismaken met alle aspecten van 
Particulier Opdrachtgeverschap. 
Meer hierover in deze krant van 
volgende week. Zie ook www.park-
brederode.nl. x

Ontwerp en bouw
naar eigen wens?

haarlem - Ieder jaar worden er 
grote acties gehouden om geld in 
te zamelen voor ontwikkelings-
hulp. Komt het geld wel goed 
terecht en helpt geld geven wel? 
Henk van der Leen is werkzaam 
bij de stichting Edukans. Deze 
stichting gelooft in scholing als 
de meest duurzame vorm van ont-
wikkeling. Geïnteresseerden zijn 
op woensdag 11 april welkom om 
met hem en met elkaar in gesprek 
te gaan over de zin en onzin van 
ontwikkelingshulp. Locatie is de 
Moeder van de Verlosserkerk aan 
de Professor Eijkmanlaan 48 in 
Haarlem. Aanvang is 20.00 uur. x

'Zin en onzin'
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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haarlem/heemstede - "We staan met 
deze expositie zeker niet voor gek 
maar wel, op een positieve manier, 
te kijk", zegt Marianne Heeremans 
tijdens de opening van de exposi-
tie 'Heemsteedse wijken te kijk!' 
De burgemeester van Heemstede 
opende de expositie zondag 1 april  
in het ABC Architectuurcentrum in 
Haarlem. Bij deze tentoonstelling 
staat Heemstede, de buurgemeente 
van Haarlem, in al haar facetten cen-
traal. Volgens Gabriël Verheggen, 
directeur van ABC, is het logisch dat 
het museum aandacht schenkt aan 
Heemstede.

door Christa Warmerdam

Verheggen: "We gaan over de 
stadsgrens omdat bijna alles wat 
er in Haarlem gebeurt op ste-
denbouwkundig en landschap-
pelijk gebied ook invloed heeft 
op Heemstede en andersom." Het 
ABC heeft acht maanden aan de 
expositie gewerkt en het resultaat 
mag er zijn. De tentoonstelling is 
samengesteld door ABC-vrijwilli-
gers in samenwerking met buurt-
bewoners en vertegenwoordigers 
van verscheidene instellingen en 
organisaties uit Heemstede. Op de 
expositie wordt het verleden, het 
heden en de toekomst van Heem-
stede belicht. Ook het honderd 
jaar geleden vastgestelde uitbrei-
dingsplan heeft een plek op de 
expositie waarmee overeenkom-
sten en verschillen met de huidige 
situatie zichtbaar worden. Foto's 

van onder andere de Raadhuis-
straat (uit 1930 met kruideniers-
winkel Zijlstra), de Binnenweg, 
restaurant Groenendaal en Col-
lege Hageveld. Foto's uit verleden 
en tekeningen over de toekomst 
van het zeventiendde eeuwse 
landgoed De Hartekamp. Dit jaar 
worden de paviljoensgebouwen 
uit de jaren '70 en '80 gesloopt. 
Er is een nieuw masterplan en 
gebouwontwerp met zorgonder-
steunde functies gemaakt voor 
220 bewoners verdeeld over vijf 
gebouwen. Het geheel gaat samen 
drie hoven vormen.

'Kleine kosmos'
De belangstelling voor de expo-
sitie is groot. De bezoekers, het 
merendeel uit Heemstede, kijken 
hun ogen uit. Volgens één van de 
bezoekers is niet alles in het voor-
deel veranderd, maar zijn er ook 
'positieve ontwikkelingen' te zien. 
Burgemeester Marianne Heere-
mans is dik tevreden over de expo-
sitie. "Wie wil dit nou niet. Het is 
geen statische tentoonstelling." 
Heemstede is volgens Heeremans 
een kleine kosmos: 'er zijn grote 
villa's, kleine arbeidershuisjes en 
er is nieuwbouw'. De Heemsteed-
se burgemeester is regelmatig in 
Haarlem te vinden. Twee weken 
geleden was zij hier ook al om de 
tentoonstelling in het Noord-Hol-

lands Archief te openen. Ook bij 
deze expositie 'Een aangename 
Lustplaats aan de Heerenweg', 
met ontwerpen, plattegronden en 
tekeningen van de buitenplaatsen 
langs de Herenweg, staat Heem-
stede centraal. Heeremans: "Dit 
toont de verwevenheid tussen de 
beide plaatsen aan. Haarlemmers 
komen ook veel naar Heemstede. 
Ik kom op de Binnenweg ook 
altijd veel Haarlemmers tegen. Bij 
'Heemsteedse wijken te kijk' kun-
nen Heemstedenaren hun hart 
ophalen in Haarlem."
Heel even tipt Heeremans een 
minder gelukkig moment tussen 
de beide plaatsen aan. Tot 1927 
behoorde het plangebied Bosch en 
Vaart tot de gemeente Heemstede. 
Het bevatte de buitens Bosch en 
Vaart, Eindenhout en Vreedehoff. 
Of zoals Heeremans zegt: "In 1927 
zijn we bestolen door Haarlem."
Tot slot zingt een samengesteld 
koor (Voorwegkoor en popkoor 
Factory of Voices uit Heemstede) 
een passend lied. 'Heemstede is de 
plek waar je thuis bent. De plaats 
waar je moeder de boodschappen 
haalt. Heemstede is de plek waar 
je thuis bent. Zo wordt die plaats-
naam het beste vertaald. Papa en 
mama, wij willen u smeken. Al 
krijg je pensioen of een baan in 
Milaan. Al zie je aan Heemstede 
duizend gebreken. Doe het voor 
ons, ga hier nooit meer vandaan.'
Het optreden van het koor was 
(helaas) eenmalig maar de exposi-
tie 'Heemsteedse wijken te kijk!' 
is nog tot en met 25 mei te zien 
in het ABC Architectuurcentrum 
aan het Groot Heiligland 47 in 
Haarlem. Kijk voor meer informa-
tie op www.architectuurhaarlem.
nl. x

Niet voor gek - wel te kijk
Heemstede centraal in ABC Architectuurcentrum

Naast een expositie over buitenplaatsen in het Noord-Hollands Archief, biedt 
nu ook het ABC Architectuurcentruum in Haarlem een brede blik op Heemstede 
(Foto: Christa Warmerdam).

Marianne Heeremans: "Bij 'Heemsteedse wijken te kijk' kunnen Heemstedena-
ren hun hart ophalen in Haarlem" (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem - Eén van de belangrijkste 
stukken uit de collectie van het Frans 
Hals Museum is vanaf dit voorjaar 
eindelijk echt goed te bekijken voor 
bezoekers, nu het museum het zeven-
tiende-eeuwse 'Tulpenboek' heeft 
laten digitaliseren.

door Michiel Rehwinkel

Het wereldberoemde Tulpenboek, 
gemaakt in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, omvat meer dan 
veertig geschilderde tulpen. Het 
betreft een zeer kwetsbaar boek, 
dat voorheen slechts af en toe in het 
museum te zien was, en dan open-
geslagen lag op één bepaalde blad-
zijde. Het Frans Hals Museum heeft 
nu van alle bladen uit het boek digi-
tale opnamen laten maken en die 
zijn verwerkt tot een touchscreen-
presentatie. Hierdoor zijn alle bloe-
men in het boek voor het eerst al 
bladerend bekijken.
Rondom de touchscreen is de 
kleine tentoonstelling Tulpomania 
ingericht - te zien van 23 maart tot 
en met 6 mei. In diverse zalen van 
het museum staan daarnaast van 30 
maart tot en met 22 april fraaie boe-
ketten, verzorgd door de Vereniging 
van Vrienden van het Frans Hals 
Museum. Het echte Tulpenboek is 
uiteraard ook aanwezig.
De zorgvuldig geportretteerde tul-
pen in het Tulpenboek zijn van ver-
schillende handen. De beroemdste 
is die van Judith Leyster uit 1643: 
'de vroege Brabantsson'. Alle tulpen 
zijn geschilderd op kostbaar per-
kament, waarschijnlijk voor een 
handelaar of verzamelaar. Ze zijn 
gemaakt tussen 1640 en 1700, dus 
na de ineenstorting van de markt. 
De laatste zijn gemaakt nadat het 
boek al was ingebonden; één tulp 
past namelijk niet geheel op de 
pagina.

Combinatie
De Keukenhof en het Frans Hals 
bieden hun bezoekers deze lente 

de mogelijkheid om optimaal te 
genieten van bloemenpracht, van 
vroeger en vandaag - binnen én bui-
ten. Kaartjes voor het museum zijn 
namelijk te koop bij de Keukenhof 
en vice versa. x

Drie eeuwen oud Tulpenboek
voor 't eerst door te bladeren

Beroemd exemplaar gedigitaliseerd

Alle bloemen in het boek zijn nu voor 
het eerst al bladerend bekijken (Foto: 
Collectie Frans Hals Museum).

Voor de bloemstukken en boeketten 
worden vazen uit de collectie van het 
museum gebruikt van onder andere 
Jan van der Vaart, Ritsue Mishima 
en Bernard Heesen (Foto: Frans Hals 
Museum).

heemstede - Op vrijdag 13 april houdt 
tuinvrouw Annemieke Spijker van 
20.00 tot 22.00 uur een interactieve 
lezing in Bibliotheek Heemstede aan 
het Julianaplein 1 in Heemstede.

Annemieke Spijker geeft deze 
avond praktische tips voor een 
onderhoudsvriendelijke tuin. Over-
weeg je om je tuin dicht te straten 
omdat het je teveel onderhoud 
kost? Er zijn veel redenen om dat 
niet te doen. Maar hoe maak je dan 
een natuurvriendelijke tuin als je 
niet altijd tijd of zin hebt om erin te 
werken? Dat laat Annemieke Spij-
ker van Buitenboel in haar lezing 
met behulp van veel beeldmate-
riaal zien: een kleine basiskennis, 
een goede aanleg en het gebruik 
van sterke, gemakkelijke planten. 
Dankzij haar tips heb je straks een 
mooie, onderhoudsvriendelijke 
tuin, zonder daar elk weekend in 

te moeten werken.
De toegangsprijs voor leden van 
de bibliotheek bedraagt € 5,-; niet-
leden betalen € 7,50. Kijk voor meer 
informatie op www.bibliotheek-
haarlem.nl. x

Oeps, ik heb een tuin!
Lezing in Bibliotheek Heemstede

Een tuin, je zal het maar hebben... 
(Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt



  12



Mens & Muziek donderdag 5 april 2012 13

santpoort-noord - Op Goede Vrij-
dag 6 april om 20.00 uur verenigen 
zich zes topmusici om het Stabat 
Mater van Pergolesi in 't Mos-
terdzaadje uit te voeren. Sopraan 
Sabine Wüthrich en alt Francine 
Vis werken hierin samen met Het 
Berlage Saxophone Quartet. Het 
Stabat Mater van Pergolesi uit 1736 
is één van de mooiste composities 
uit de muziekgeschiedenis. Het is 
een middeleeuws gedicht over de 
Moeder Gods in haar smart om de 
gekruisigde Jezus Christus en wordt 
traditiegetrouw rond Goede Vrijdag 
uitgevoerd.

door Paula Blom

Pergolesi kreeg de opdacht voor 
het componeren van de broeder-
schap Franciscanen in Napels. In 
het klooster voltooide hij op zijn 
ziekbed dit werk. Hij werd 26 jaar 
oud en zijn muziek leeft voort.
Het Berlage Saxophone Quartet 
nam gretig de uitdaging van Sabi-
ne Wüthrich aan om een eigen 
versie van Pergolesi's geliefde 
meesterwerk te maken. Altist 
Peter Vigh maakte de bewerking 
en de klankkleuren van het saxo-
foonkwartet blijken zich uitste-
kend te lenen voor een vertaling 
van de bezetting van strijkkwar-
tet en basso continuo.
De Zwitserse Sabine Wüthrich is 
veel gevraagd en zeer geliefd. Zij 
won prestigieuze prijzen en stu-
diebeurzen. Componisten dragen 
werk aan haar op en dit jaar is 
zij soliste in het Weinachtsora-
torium van Bach in de grote zaal 
van het Concertgebouw. Mezzoso-
praan Francine Vis studeerde met 
onderscheiding af en vertolktel 
veel (hoofd) rollen in theater en 
operaproducties. Met een studie-
beurs kon zij in Kopenhagen een 
vervolgstudie aan de Opera Acade-
mie volgen en binnenkort zal zij 
bij de Koninklijke Deense Opera 
de rol van Flora in Verdi's Traviata 
vertolken.
Het Berlage Saxophone Quartet 
bestaat uit Lars Niederstrasser 
(sopraan) Peter Vigh (alt), Kirstin 
Niederstrasser (tenor) en Eva van 
Grinsven (bariton). Sinds hun 
oprichting in 2008 wisten deze 
bevlogen saxofonisten zich al 
direct te onderscheiden. Zij won-
nen in 2009 de eerste prijs bij het 

Saxofoonkwartetten concours. In 
2011 wonnen ze zowel de jury als 
de publieksprijs bij het Storioni 
Festival én het Onwings! Presen-
tatieconcours. In 2012 behaalden 
ze het Debuut/Vriendenkrans 
concours waardoor zij op alle 
grote podia in Nederland concer-
ten zullen gaan verzorgen. Met 
een in Duitsland gewonnen con-
cours ontving het kwartet een stu-
diebeurs en worden er een reeks 
concerten in Duitsland voor ze 

georganiseerd.
Deze musici bij elkaar, verenigd 
in de muziek van Giovanni Bat-
tista Pergolesi belooft een bijzon-
dere ervaring te worden.
't Mosterdzaadje is te vinden 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, tel. 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. De toegang is vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. x

Zestal musici verenigd in muziek van
Pergolesi belooft bijzondere ervaring

Het Stabat Mater mag uiteraard niet ontbreken

Het Berlage Saxophone Quartet nam gretig de uitdaging van Sabine Wüthrich 
aan om, samen met Francine Vis een eigen versie van Pergolesi's geliefde mees-
terwerk te maken (Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Harmonie De Spaar-
nebazuin, op kerstavond altijd muzi-
kaal aanwezig op het Haarlemse 
Nieuwe Kerksplein, timmert in 2012 
aan de weg met het project 'Muziek 
aan de muur'. In gezellige tenten 
in leuke parken in de stad kunnen 
jongeren tussen de 6 en de 16 jaar 
op koptelefoons onbekende, door 
de harmonie ingespeelde, muziek-
stukken beluisteren.

Onder leiding van een beeldend 
kunstenaar zullen ze daarbij in 
een leuke workshop vanuit het 
gevoel 'abstracte kunst' gaan 
maken. Drie kunstenaars doen 
mee. Tali Farchi, Liezette Gerrits, 
Carla Lensen zullen hun vak met 
enthousiasme overdragen op de 
deelnemers. Iedereen maakt een 
eigen schilderij op een van de 
muziekstukken.
Na afloop van het 'muziekschilde-
ren' zal de Spaarnebazuin ook live 
optreden. Tijdens dat concert wor-
den de schilderijen gepresenteerd 
en kan het publiek eindelijk horen 
wat de jonge schilders heeft geïn-
spireerd. Drie juryleden, waarvan 
twee uit de gemeenteraad, zullen 
bepalen die de muziek het mooist 
heeft verbeeld.
De dag duurt van 09.30 tot onge-
veer 17.00 uur. Voor het bijwonen 
van workshop en ook het concert 
voor de jongeren tussen 6 en 16 is 
de entreeprijs € 4,50 en je mag je 
eigen schilderij meenemen. Voor 

iedereen boven de 16 jaar is de 
entree € 6,- voor het bijwonen van 
het concert vanaf ongeveer 15.00 
uur en de onthulling.
Speeldatazijn op 28 april bij Haar-
lem Hoog op het grasveld bij de 
Van Leeuwenhoekstraat, op 10 
juni in het park bij Huis te Zaanen 
bij de Mercuriusstraat en op 8 juli 
in het Ripperdapark.
Aanmelden kan via www.spaar-
nebazuin.nl. Daar is ook te zien 
welke kunstenaar op welke datum 
de workshops zal geven. Wil zich 
wil inschrijven om mee te doen of 
het concert wil bezoeken, kan een 
e-mail sturen naar info@spaarne-
bazuin.nl. x

Muziek aan de muur
Spaarnebazuin inspireert de jeugd

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op Tweede Paas-
dag, maandag 9 april om 15.00 uur, 
zullen in 't Mosterdzaadje cellist 
Maarten Boasson en pianist Peter 
Cramer een fraai programma uitvoe-
ren met werk van Joseph Wölfl, Heitor 
Villa-Lobos en César Franck.

door Paula Blom

Helemaal nu Maarten Boasson hoog-
leraar emeritus is, kan hij nog meer 
concerten verzorgen dan voorheen. 
Zo keerde hij onlangs uit Singapore 
terug waar hij via wetenschappe-
lijke contacten een pianist vond 
waarmee hij op het podium stond. 
Met zijn vaste pianist Peter Cramer, 
die behalve pianist ook organist is 
in Groningen, komt hij al jaren in 
't Mosterdzaadje en samen weten ze 
altijd weer een bijzonder program-
ma samen te stellen.
De Grand Duo op 31 uit 1805 van 
Wölfl werd opgedragen aan de raad-
selachtige Madame Hollander. Een 
plezierig en melodieus stuk dat het 

zeker verdient vaker gespeeld te 
worden.
Van de Braziliaanse componist 
Villa-Lobos (1887-1959) wordt de 
cellosonate nr 2, opus 66 uitge-
voerd. Als klein kind leerde hij cello 
spelen op een altviool die zijn vader 
had omgebouwd. De liedjes die hij 
op straat hoorde spelen en zingen 
vormden zijn favoriete repertoire 
en de 'chorôes' (populaire muzikan-
ten, -red.) waren zijn informele lera-
ren. Hij verkoos muziek boven zijn 
studie geneeskunde en werd gedre-

ven door liefde voor de Braziliaanse 
folklore en zijn bewondering voor 
Johann Sebastian Bach ("Er zijn 
maar twee echt grote componisten: 
Bach en ik"). Hij reisde naar Parijs 
waar zijn muziek bij het verfijnde 
en verblufte Europa een indruk van 
wilde en sensuele kunst achterliet. 
Hij had een onvoorstelbaar succes 
en kreeg internationale erkenning. 
De zelden gespeelde cellosonate 
is nogal overweldigend en in alle 
delen is te horen dat Villa-Lobos (in 
die periode) meer gaf om emotie en 
klank dan om vorm en harmonie.
Groots en meeslepend is de sona-
te die César Franck (1822-1890) 
schreef als huwelijksgeschenk voor 
zijn goede vriend, de viool virtu-
oos Eugène Ysaye. Het is niet heel 
moeilijk om er de geschiedenis van 
een huwelijk in terug te horen, van 
roze wolken, donkere buien en een 
gelukkig eind, maar ook zonder die 
gedachten daaraan is het een ont-
roerend meesterwerk dat op cello 
net zo goed klinkt als op viool.

't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Duo dat in 't Mosterdzaadje geen
introductie meer hoeft te hebben

Maarten Boasson en Peter Cramer

Helemaal nu Maarten Boasson hoog-
leraar emeritus is, kan hij nog meer 
concerten verzorgen dan voorheen. 
Met zijn vaste pianist Peter Cramer 
komt hij al jaren in 't Mosterdzaadje 
(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Op woensdagavond 
11 april, van 19.45 tot 21.30 uur is er bij 
Stem in de Stad aan de Nieuwe Groen-
markt 22 een meezingavond, inloop 
vanaf 19.30 uur. De avond wordt 
geleid door Jan Hendrik Veenkamp, 
die bekend is om zijn zogenoemde 
stembevrijdingsworkshops, waar dit 
er één van is.

door René Snoeks

De toegang is gratis, met na afloop 
een vrijwillige bijdrage voor één 
van de goede doelen projecten van 
Stem in de Stad is zeer welkom. Jurj-
en Beumer, pastor en directeur van 
Stem in de Stad is bijzonder enthou-
siast over deze workshop: "Ik heb 
er al een aantal mee gemaakt. We 
vieren hiermee Pasen op een iets 
ander manier. Het is een vorm van 
stemontwikkleing en of je nu wel 
of niet mooi kunt zingen dat maakt 
helemaal niet uit en daar gaat het 
ook niet om. Jan Hendrik is als 
stembevrijder bijzonder ervaren 

op dit gebied. Doel van de avond 
is vreugde, wat toch de kern van 
Pasen is. Het ontspannen van lijf 
en stem kun je het beste bereiken 
met zingen zodat je na afloop weer 
recht op kunt staan en verder kunt 
gaan."
"Want", gaat Beumer verder, "dat is 
wat Pasen met ons wil doen. Ons uit 
een kramp halen. Weg met die gebo-
gen rug en dat moedeloze. Kom op, 
recht en fier!" Meer informatie is te 
vinden op www.stemindestad.nl en 
www.janhendrikveenkamp.nl. x

'Zingen, Opstaan &
weer Verder gaan!'

Meezingavond van Stem in de Stad

Jurjen Beumer: "Zingen, Opstaan 
en weer Verder gaan!" (Foto: R.S.P. 
©2012).
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The Biosensors International Group develops, manufacture and market innovative
medical devices for interventional cardiology and critical care procedures. 
Our aim is to improve patients’ lives through pioneering medical technology that 
pushes forward the boundaries of innovation.

Wegens groei in onze huidige werkzaamheden zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste:

Magazijn medewerker (parttime middag) 
&

Logistiek medewerker (fulltime) (startersfunctie)
Als magazijn medewerker ben je verantwoordelijk voor het op tijd en correct 
afhandelen van de orders. Je zal orders gaan picken en inpakken, maar je zult 
tevens binnenkomende zendingen uitpakken en inruimen. 

Als logistiek medewerker krijg je een dynamische functie. De meeste werkdagen 
wordt er van je verwacht dat je digitale vrachtbrieven aanmaakt, orders gereed 
meldt in ons ordersysteem, zendingen aanmeldt bij vervoerders en de hele dag 
door communiceert met onze Zwitserse collega’s. De andere werkdagen zal je 
paraat moeten staan om fysiek werk te verrichten in het magazijn.

Kwaliteit staat bij Biosensors hoog in het vaandel en dat zal terugkomen in 
allerlei procedures. Wij verwachten van al onze medewerkers een kwaliteits-
bewustzijn.

Functie-eisen logistiek medewerker
 • Gedegen kennis van Engels, zowel mondeling als in geschrift
 • Opleiding in Logistiek of ruime ervaring, minimaal MBO-niveau
 • Computer ervaring

Functie-eisen magazijn medewerker
• Ervaring met logistieke processen

Competenties (beide functies)
 • Team player
 • Stressbestendig
 • Goede communicatie
 • Georganiseerd kunnen werken
 • Zelfstandig beslissingen kunnen nemen
 • Oog hebben voor details

Wij bieden
 • Een klein, gezellig en professioneel bedrijf
 • Korte communicatielijnen
 • Doorgroeimogelijkheid
 • Goed salaris in overeenstemming met de functie

Voor meer informatie over beide functies kan je contact opnemen met Frank 
Stam 0252-517676. Heb je belangstelling? Schrijf dan een brief met CV aan: 
Biosensors B.V., Arnoudstraat 8, 2182 DZ, Hillegom ter attentie van Frank Stam 
of per e-mail werken@biosensors.com.
Gelieve vóór woensdag 18 april 2012 te reageren.

Werken bij de Wassenaarsche Bouwstichting is werken bij een moderne, efficiënte organisatie 
met lef. Met 2600 woningen in eigendom en beheer, tal van (nieuwbouw)projecten in en 
rond Wassenaar en diverse beheeractiviteiten voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) 
timmeren wij letterlijk aan de weg. Om in een sterk veranderende omgeving slagvaardig te 
kunnen opereren wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze 28 enthousiaste mede-
werkers veel aandacht besteed.

Wij zijn op zoek naar een fulltime

Opzichter mutatieonderhoud

Functie
In deze functie ben je onder andere medeverantwoordelijk voor het mutatieproces. 
De werkzaamheden bestaan uit:
- Voorbereiden en uitvoeren van technische voor- en eindinspecties;
- Opstellen van begrotingen, werkomschrijvingen en -planningen van het uit te voeren mutatieonderhoud;
- Opdracht verstrekking aan eigen dienst en aan derden voor het mutatieonderhoud;
- Controle van uitgevoerde werkzaamheden;
- Administratieve afhandeling;
- Up-to-date houden van de woningcartotheek;
- Behandelen van aanvragen in het kader van Zelf Aangebrachte Voorzieningen en Politie Keurmerk Veilig 

Wonen;
- Signaleren werkzaamheden planmatig onderhoud

Kortom: een veelzijdige en uitdagende functie!

Functie-eisen
Wij vragen een afgeronde MBO+ bouwkundige opleiding en minimaal vijf jaar relevante werkervaring. 
Daarnaast beschik je over communicatieve vaardigheden, heb je een dienstverlenende instelling en 
ben je probleemoplossend ingesteld. Ervaring met energielabeling en het NCCW systeem is een pre. 

Wat bieden wij?
De juiste kandidaat mag rekenen op een passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Rooij, manager woonbedrijf.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 070 511 46 90.

Reageren?
Voelt u zich aangesproken en bent u op zoek naar een leuke en afwisselende job, stuur dan uw sollicitatie-
brief en CV voor 23 april naar de Wassenaarsche Bouwstichting, ter attentie van de heer A.M. Zopfi, 
Postbus 2018, 2240 CA  Wassenaar of via e-mail naar telting@wabs.nl.

Het is zo ver. Op 4 april opent

De Hemelse Pannenkoek
haar deuren. Na een grote opfrisbeurt bent u van harte welkom.
Zowel de pannenkoeken lie�ebber, als de gast die wil lunchen 

of een kinderfeestje wil vieren kan bij ons terecht 
Maar liefst meer dan 120 pannenkoeken!

Gra�s WIFI
Gra�s parkeren

Dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur 
(met uitzondering van maandag)

Zeeweg 3, Overveen.

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00
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Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
geopend ma t/m. za tot 17 uur.

Wagenmakerstraat 2 
Velserbroek hele week tot 18 uur. 

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

BMW 316i coupé l.m.velgen enz. 1994 1250
BMW 318i sedan stuurbekr. l.m. velgen airco 1997 1950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998 950
Citroén Xsara diverse types 1999 - 2000 v/a 1650
Fiat Marea 1,6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 -6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 60 S electr. ramen 1996 750
Fiat Cinquecento ook sporting 1996 of 1998 v/a 650
Fiat Seicento 1999 1450
Ford Escort 1.6i stuurbekr. airco 1998 1450
Ford Mondeo 2.0 station stuurbekr. enz. 1998 950
Honda Accord 1.8i sedan g3 LPG 1997 950
Honda Civic 1.4 sedan 4 deurs stuurbekr. enz. 1999 1950
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Sonata 2.0i GLS stuurbekr. enz. 2005 3950
Kia Pride 1.3 keuze uit 2 stuks 2000 1250
Mazda 121 -1.8 diesel 1998 1450
Mercedes 190E stuurbekr. airco enz. 1993 1250
Mercedes C 200 diesel stuurbekr 1995 1450
Mercedes C 220 cdi combi diesel 2000 2950
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchb. stuurbekr. 1999 1250
Mitsubishi Pajero 3,0 benz, softtop airco enz. 1992 4950
Nissan Micra 1,3 automaat stuurbekr. 1997 1250
Nissan Micra 1.0 automaat stuurbekr. 1999 1650
Opel Astra 1.4 l.m. velgen enz. 1994 650
Opel Astra 1.6 station stuurbekr. 1995 1250
Opel Astra 1.6i stuurbekr enz. 1997 1650
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.0 station 1997 1450
Opel Omega 2.5 stat. autom. stuurbekr. enz. 1997 1950
Opel Vectra 2.0 dth diesel stuurbekr. 1998 1650
Opel Vectra 2.5 stuurbekr airco enz. 1997 950
Peugeot 205 1.4 generation 1998 850
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995 850
Peugeot 306 1,4 break g3 stuurbekr airco 2000 950
Renault Megane scenic M.P.V. stuurbekr. enz. 2001 2450
Renault Laguna 1,8i break stuurbekr. enz. 1998 1950
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Seat Cordoba 1.6 glx stuurbekr. 1996 950
Suzuki Swift 1,3 automaat 1994 650
Volkswagen Golf 1,9 diesel stuurbekr. enz. 1997 1950
Volkswagen Golf 1,4 benzine 1995 950
Volvo S40 stuurbekr. airco enz. 1997 1450
Volvo V70 automaat stuurbekr. airco enz. 1997 1650
Volvo 440 GLE hatchback stuurbekr. 1997 950

Wij adverteren alleen met orginele bouwjaren. 
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten. 
Nu rijden 2013 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

santpoort-noord/regio - Moe maar vol-
daan zit het team van het Inloophuis 
Kennemerland, samen met belang-
stellenden in de gezellige huiskamer. 
"Gisterenavond hebben we nog tot laat 
staan schilderen, maar het is het abso-
luut waard geweest, want nu hebben we 
een vaste eigen plek", zegt Eline Wie-
linga. Wielinga is coördinator van het 
Inloophuis, een ontmoetingsplek voor 
(ex)kankerpatiënten en hun naasten.

Aan een bezoek aan het Inloophuis 
aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-
Noord zijn geen kosten verbonden, 
alleen voor deelname aan een aantal 
activiteiten wordt een klein bijdrage 
gevraagd. Wielinga: "We willen de 
drempel zo laag mogelijk houden. We 
halen inkomsten uit donaties en van 
sponsoren en dat gaat tot nu toe goed 
hoewel het in het huidige financiële 
klimaat wel steeds moeilijker wordt 
om fondsen te werven. We hebben 
een groot aantal vrijwilligers maar 
zijn nu nog steeds op zoek naar men-
sen, met name naar mensen die onze 
bezoekers willen halen en brengen, 
tegen kilometervergoeding, met hun 
eigen auto. We zijn per trein makke-
lijk te bereiken, het station Santpoort-
Noord ligt hier vlak achter, met de bus 
is het al wat verder lopen. Maar voor 
mensen die ziek zijn is dat soms net 
te veel allemaal, zonde van de ener-
gie ook, want het is de bedoeling dat 
de mensen juist meer energie krijgen 
van een bezoek aan het Inloophuis."
Voorlopig is het Inloophuis geopend 
op dinsdag van 09.30 uur tot 16.30 
uur en donderdag- en vrijdagochtend 
van 09.30 uur tot 12.30 uur, maar als 
er behoefte aan is zal het huis vaker 
haar deuren gaan openen. Wielinga: 
"Wij proberen naar behoefte activi-
teiten te gaan aanbieden en starten 
24 april met yogalessen. In ons open 
atelier gaan activiteiten plaatsvinden 
en er wordt elke tweede en vierde 

vrijdag van de maand gezongen onder 
begeleiding van een dirigente en een 
stemcoach met het koor Zingen voor 
je Leven."
In Nederland krijgt één op de drie 
mensen te maken met kanker en er 
zijn inmiddels ongeveer 26 vergelijk-
bare huizen opgezet. Vanuit regio Ken-
nemerland waren de dichtstbijzijnde 
inloophuizen in Nieuw-Vennep en 
Alkmaar. De dichtbevolkte regio Ken-
nemerland werd hiermee dan ook niet 
adequaat bediend. Met de opening 
van het Inloophuis aan de Wulver-
derlaan hebben (ex)kankerpatiënten 
en hun naasten uit de regio nu ook 
een plek waar ze zomaar even binnen 
kunnen lopen.
Hoewel het idee van een Inloophuis 
voor mensen met een ziekte mis-
schien niet vrolijk klinkt, heeft het 
huis een positieve uitstraling. Bij bin-
nenkomst valt meteen de positieve 
energie op, een huis waar iedereen 
zich snel thuis zal voelen. Een huis 
met een gezellige huiskamer waar de 
koffie en thee klaar staat op de grote 
houten keukentafel. De overige ruim-
tes, een kantoor, een behandelkamer 
en een creatieve ruimte zijn licht van 
kleur en in de gangen zijn wisselende 
exposities te zien. Op dit moment zijn 
het de kleurige wandkleden van Wies 
Scheffer die de gangen opsieren.
In de hal hangt aan de muur een klein 
gedichtje: 'Vandaag heb ik zin in een 
kopje gezelligheid, een lepeltje liefde 
en twee klontjes vriendschap en een 
gevuld geluk'. Wielinga: "Dit gedichtje 
is simpel en kort maar het klopt pre-
cies bij wat wij uit willen stralen. Een 
plek waar je kunt praten of gewoon 
even kunt zijn, een plek waar ieder-
een dus welkom is." x

Een 'thuis' waar iedereen
zich snel thuis zal voelen

Inloophuis Kennemerland geopend

Bij binnenkomst valt meteen de positieve 
energie op, een huis waar iedereen zich 
snel thuis zal voelen (Foto: Christa War-
merdam).

Aan een bezoek aan het Inloophuis aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord zijn 
geen kosten verbonden (Foto: Christa Warmerdam). x
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Haarlem, 14 en 15 april spirituele 
beurs open 12.00 - 17.00 uur toegang 

5 euro consulten max 10 euro.

www.nickysplace.nl
bel Nicole 06-41041509

van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

RSH Hillegom B.V. is sinds 1970 een succesvolle leverancier van 

Bedrijfsautomaterialen, Hydrauliek en Bedieningskabels van

topkwaliteit. Sterke punten zijn de hoge servicegraad, snelle 

levertijden en een uitgekiend assortiment.

RSH is een klantgerichte organisatie en bestaat uit mensen 

met een continue geoptimaliseerde vakkennis en een 

professionele, efficiënte manier van werken

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste medewerker

afdeling hydrauliek m/v 40 uur p/wk

Functie eisen:

- technische achtergrond verkregen door scholing of werkervaring

- leergierig

- accuraat

- zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:

- salaris afhankelijk van ervaring

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Reacties uitsluitend schriftelijk of per e-mail met c.v. aan 

Richard van Velzen

info@rsh-hillegom.nl

RSH Hillegom B.V.

Edisonstraat 2

2181 AB Hillegom

PO-box 76

2180 AB Hillegom

The Netherlands

Phone +31 (0)252 521250

Fax +31 (0)252 523983

Email: info@rsh-hillegom.nl

Website: www.rsh-hillegom.nl

RSH Hillegom B.V. is sinds 1973 een succesvolle leverancier van
Hydrauliek en Bedieningskabels van topkwaliteit.
Sterke punten zijn de hoge servicegraad, snelle levertijden en een 
uitgekiend assortiment. RSH is een klantgerichte organisatie en 
bestaat uit mensen met een continue geoptimaliseerde 
vakkennis en een professionele, efficiënte manier van werken.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste technisch medewerker 
afdeling Hydrauliek m/v

40 uur p/wk

Wij vragen:

- Technische achtergrond verkregen door scholing of 
werkervaring

- Kennis van hydrauliek is een pré
- Goede communicatieve eigenschappen en een 

klantvriendelijke houding
- Leergierig
- Accuraat en zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:

- Een afwisselende functie
- Een prettige werksfeer
- Salaris afhankelijk van ervaring
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u binnen 14 dagen na 
het verschijnen van deze advertentie richten aan RSH Hillegom B.V. 
t.a.v. Richard van Velzen e-mail: info@rsh-hillegom.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer van 
Velzen, Telefoonnummer: 0252-521250.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijsgesteld.

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Gezellige paasdagen beginnen bij Leo!
Paasarrangementen
vele creaties en maten  v.a. 3.95
Volop paasplanten  v.a. 1.95
Vrolijke paasboeketten v.a. 9.95

van Norde's bloemenpaleis
Albert Schweitzerlaan 154 (Meerwijk)

www.nordesbloemenpaleis.nlp

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Bespaar nu 30% op 
uw brandstofkosten!!

Met de Prepaid Tankpas.

Voor aanmeldingen en informatie info@schadeadvies.eu

Voor technische ondersteuning bel 06 44 744 949

Ter versterking van ons team zoeken wij een fulltime

Administratief Verantwoordelijke
Service-afdeling

Functie
Je bent verantwoordelijk voor het volledig verzorgen van de administratieve 
processen binnen de service-afdeling.

Vraag
Je hebt een positieve werkinstelling, een representatief voorkomen en in 
het bezit van een MEAO diploma of een gelijkwaardige opleiding en 1 à 2 
jaar ervaring. Samenwerken en overleggen met collega’s vind je belangrijk 
om een goede invulling te geven aan jouw werkzaamheden.

Reageren
Schriftelijke sollicitatie vóór 18 april a.s. naar Schoonderbeek Installatie B.V.,
t.a.v. de heer M. van der Meij, Postbus 161, 2180 AD HILLEGOM 
of mail naar sollicitatie@schoonderbeek.nl.
Info Martin van der Meij: 0252-537537

Schoonderbeek Installatietechniek is een dynamisch bedrijf met ruim 85 medewerkers, gevestigd in Hillegom. 
Opdrachten worden uitgevoerd in de (luxe) woningbouw en de utiliteitsbouw, waarbij alle voorkomende installaties 
zoals licht-, kracht-, telefonie-, data-, brandmeld- en inbraak beveiligingsinstallaties worden gemonteerd.
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UitTips UitTips
Patronaat

20.30 | Wooden Saints. Project waar-
bij in 2009 door een roulerende 
samenstelling werd begonnen met 
het schrijven van één liedje per 
week. € 8,-. Kleine Zaal. 22.00 | Gold 

Diggers. Tweemaandelijkse show-
case van Full Spectrum Bookings. 
Vanavond Middleman [UK], het trio 
New Ivory [UK] en Full Spectrum 
DJ's. Gratis in het Café. 23.00 | Freak 

Show. € 12,- [18+]. Dommelsch Zaal. 
23.00 | Onderstroom: Terence Fix-
mer [FR], Joop Junior, Mark Boon 
en Wub. Techno. € 12,- [18+]. Kleine 
Zaal.

Zondag 8 april

Buddha Dance

14.00 | Interactief muzikaal pro-
gramma met meditatieve en inspi-
rerende muziek. M.m.v. Patricia 
van Oosten, Freek Zwanenberg en 
Dennis Kivit. € 15,- [ € 12,- via http://
wenshop.ananda.nl]. Wachtkamer 
2e klasse, perron 3A, NS Station 
Haarlem. www.buddhadance.nl

Het Zwanenmeer

14.30 | Uitvoering door het Sint-
Peterburg Ballet, in de bak staat het 
Nationaal Filharmonisch Orkest van 
Oekraïne o.l.v. Vladimir Artjemjev. 
€ 39,- | € 36,- | € 33,-. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Maandag 9 april

2 Turven Hoog [1]

09.00 | Ontbijt - waar zowel de kin-
deren als de volwassen begeleider 
een ontbijt krijgt aangeboden - met 
een muzikale performance. 1 Kind 
+ 1 begeleider € 15,-. 1 Extra Kind € 
10,- [incl. toegang Kunstspeeltuin, 
zie onder]. Philharmonie, Van Bei-
num Zaal.

2 Turven Hoog [2]

09.00 | Kunstspeeltuin: In de foyer 
van de Philharmonie staan tot ca. 
17.00 uur overal kunstinstallaties 
waar je vooral aan mag komen en 
kleine workshops en performances 
waar je vooral aan mee mag doen. 
€ 5,-.

Sgt. Wilson's Army Show

12.30 | Complete Army spektakel-
show uitgevoerd door drie Army 
Ladies onder het commando van 
Sgt. Wilson, met muziek van o.a. 
Glenn Miller, The Andrew Sis-
ters en Vera Lynn. Kelly's Heroes 
tonen oude Jeeps, motoren en een 
Dodge uit de Tweede Wereldoorlog. 
Muziekpaviljoen, Raadhuisplein in 
Zandvoort.

Cello en piano

15.00 | Cellist Maarten Boasson en 
pianist Peter Cramer. Werken van 
Wölfl [leerling van zowel Mozart als 
Haydn], Heitor Villa-Lobos [BRA] en 
César Franck. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

De Rusthoek

15.00 | Zangeres Mariske Hekken-
berg, pianist Thijs Cuppen, basgita-
rist David de Marez Oyens en drum-
mer Nanning van der Hoop. Grand 
Café Rusthoek, Bloemendaalseweg 
141 in Bloemendaal. Gratis entree.

2 Turven Hoog [3]

15.30 | Thee drinken - waar zowel de 
kinderen als de volwassen bege-
leider thee met iets lekkers krijgt 
aangeboden - met een muzikale 
performance gegeven. 1 Kind + 1 
begeleider € 15,-. 1 Extra Kind € 10,- 
[incl. toegang Kunstspeeltuin in de 
Foyer]. Philharmonie, Van Beinum 
Zaal. x

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 6 april

Matthäus Passion

19.30 | COV Haarlem o.l.v. Harry 
Brasser zingt de Matthäus Passion 
van J.S. Bach al meer dan 80 jaar 
in Haarlem. M.m.v. Jongenskoor 
Muziekschool Waterland en RBO 
Sinfonia. € 31,-. Philharmonie, 
Grote Zaal.

Stabat Mater

20.00 | Zes topmusici verenigen 
zich om het Stabat Mater van Per-
golesi uit te voeren: sopraan Sabine 
Wüthrich, alt Francine Vis en het 
Berlage Saxophone Quartet. Gratis 
[na afloop collecte]. 't Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

De NOO Ones

20.30 | Combinatie van eigenzin-
nige Schotse folk, Afro-Caribische 
ritmes, Indiase raga's en een snuf-
je jazz. € 10,-. Mondiaal Centrum 
Haarlem, Lange Herenvest 122 in 
Haarlem. Reserveren mogelijk via 
023-5423540 of info@mondiaal-
centrumhaarlem.nl

Patronaat

19.30 | Heavy in Haarlem: Obscura 
[D], Spawn of Possesion [ZWE], 
Gorod [FR] en Exivious [NL]. Zwaar 
avondje technical death metal van 
de onderste kuil. € 14,-. Kleine 
Zaal. 22.00 | Houses. Alternatieve 
indiepop, gratis in het Café. 23.00 
| Spektrum XL. Het beste in drum n 
bass en dubstep, met o.a. Chase 
& Status [UK]. € 18,- [18+]. Dom-
melsch Zaal.

Zaterdag 7 april

Theatrale Rondleiding

09.30 | Acteurs vertellen het avon-
tuurlijke verhaal van de geschiede-
nis van de Stadsschouwburg, ook 
op plekken waar je als publiek 
nooit komt. € 11,- [uitsluitend 
voorverkoop]. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Something old, something new…

20.15 | Theatraal concert van het 
ensemble Wishful Singing met 
muziek van oude meesters als 
Scarlatti en Morley en nieuwe 
muziek van de hand van o.a. de 
Britse componist Paul Patterson. € 
28,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Ramses

20.15 | Een muzikale voorstelling, 
omdat het leven van Ramses Shaf-
fy vol van muziek was. Met o.a. 
William Spaaij [de jonge Ramses] 
en Tom Jansen [de oude Ramses]. 
€ 38,75 | € 35,75 | € 32,75. Stads-
schouwburg Haarlem.

Haarlem to Harlem

20.15 | De Amsterdamse Tramhar-
monie o.l.v. Ali Groen maakt een 
muzikale reis op paaszaterdag: 
van het bos van Hans & Grietje, 
via het Walhalla van de Vikingen, 
naar de wolkenkrabbers van Man-
hattan. M.m.v. trombonist Anton 
van Houten en pianist Erik Jan de 
Vries. € 15,-. Philharmonie, Grote 
Zaal. 

regio - Nu de lente weer is begon-
nen, valt er weer veel te zien én veel 
te beleven in het mooie Noord-Hol-
landse landschap. Overal zijn lam-
metjes te bewonderen, keren weide-
vogels weer terug en krijgt de natuur 
weer kleur. Voor wie zin heeft om er 
op uit te trekken geeft de natuurweg-
wijzer een prachtig overzicht van de 
vele wandel-, fiets- en vaarroutes in 
Noord-Holland. Kijk hiervoor op www.
natuurwegwijzer.nl.

Het is altijd leuk om met kinderen 
pasgeboren lammetjes te bekijken. 
Dat kan op verschillende data in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Of bezoek een schaapscheerdag, 
bijvoorbeeld op zondag 27 mei op 

boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
Ook de echte vogelliefhebbers kun-
nen hun hart ophalen. Voor het 
waarnemen van weidevogels, wan-
delend of per boot, zijn er tal van 
excursies.
Het voorjaar is het mooiste moment 
om de natuur te beleven. Er valt dan 
volop te genieten van de prille flora 
en fauna. In Noord-Holland worden 
door vele vrijwilligers en organisa-
ties excursies en mooie routes uit-
gezet. Er valt voor iedereen wat te 
beleven.
Natuurwegwijzer.nl is dé site voor 
buitenactiviteiten in de provincie 
Noord-Holland. Ervaar de vele fiets-

, wandel- en vaarroutes, onderneem 
de meest boeiende excursies, ontdek 
de leukste speelplekken en geniet 
van de vele honderden natuur- en 
recreatiegebieden. De natuurweg-
wijzer is een samenwerking tussen 
PWN, Recreatie Noord-Holland, 
Landschap Noord-Holland, Water-
net en IVN (Institituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid). x

Lente: genoeg te beleven!
Naar buiten in Noord-Holland met Natuurwegwijzer.nl

(Foto: Ilse Miedema).

spaarnwoude - Op Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude zijn 
twee nieuwe biggetjes. De twee 
zeugen zijn Bonte Bentheimers, dit 
is een vrij zeldzaam oud Hollands 
ras. Het publiek mag meedenken 
over de namen voor de biggen. 
Suggesties kunnen in april via face-
book en via de boerderij worden 
aangeleverd. De winnaar mag gra-
tis deelnemen aan de vakantieacti-
viteit in mei. Het is volop lente op 
Zorgvrij want behalve biggetjes zijn 
er momenteel ook jonge konijnen, 
lammetjes, kalfjes en kuikens te 
zien op de boerderij.

Rond de paasdagen kan op Infor-
matieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude een leuke paaskaars wor-
den gemaakt. Een eivormige kaars 
wordt versierd met was. Gezellig 
voor bij het paasontbijt of om weg 
te geven. Het knutselen (á € 2,-) kan 
op 6, 7, 8 en 9 april tussen 11.00 en 
15.30 uur. Ook kunnen er drie lam-
metjes van papier gemaakt worden 
op deze tijdstippen.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarnwou-
de, tel. 023-5202828. x

Over biggetjes en Pasen

(Foto: Boerderij Zorgvrij).

bloemendaal - Op Eerste Paasdag, 
zondag 8 april, kunnen lief-
hebbers in de Verstelschuur 
terecht voor eentweetal sprook-
jes, gebracht door Hermine van 
Helden en Taletta Bierens de 
Haan: 'Het water des levens' van 
Grimm en het Russische sprook-
je 'Sniejgoerka'. Verder de korte 
legende 'de Gouden stad' en het 
verhaal 'Maria Magdalena in de 
tuin', geïnspireerd door het schil-
derij van Fra Angelico over de 
Paasmorgen volgens het Johannes 
evangelie. Aanvang is 15.00 uur. 
De toegang bedraagt € 10,-. Reser-
veren is mogelijk via www.dever-
telschuur.nl of 023-5257855. De 
Vertelschuur is te vinden aan de 
Krullenlaan 3 in Bloemendaal. x

'Water des levens'

haarlem - Van oudsher zijn hazen 
verbonden met het paasfeest; het 
feest van de lente. Vrijdag 6 april 
organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland in samenwerking met de 
Vereniging Behoud de Heksloot-
polder een sfeervolle avondexcur-
sie in teken van Pasen: op zoek naar 
hazen, echte hazen. Het voorjaar 
wordt gebracht door de zon, doch 
de datum van Pasen valt altijd op 
de zondag na de eerste volle maan 
in de lente: de Paasmaan. Bij de 
zoektocht naar hazen staan beide 
hemellichamen garant voor een 
betoverende sfeer boven de Hek-
slootpolder. Aanvang is 18.30 uur 
[duur twee uur]. Vertrekt vanaf 
het informatiepaneel op de hoek 
van de Spaarndamseweg en de 
Vondelweg in Haarlem. Deelname 
is grais en aanmelden niet nodig. 
Zie ook www.ivn.nl/zuidkenne-
merland. x

Paasmaanexcursie
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PAASACTIE MET KORTINGEN VAN 5 TOT 25%

Heeft U wel een nagedacht over kurk als vloerbedekking? 

Nee? Dan is er tijdens onze actie een goede gelegenheid om 

de oneindige mogelijkheden en het eigentijdse karakter van 

een kurkvloer te ontdekken. Wij leveren kurk in alle gewenste 

maten en dessins en kunnen het in iedere kleur lakken. Wij 

geven advies op maat voor elke ruimte in uw huis.

Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk voor 

informatie en openingstijden op www.decork.nl

Tappersweg 87

2031 ET Haarlem, haarlem@decork.nl

Tel: 023-5318281

2e Paasdag geopend

van 11.00 – 17.00 uur

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81
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WWW.VANDERVLUGT.NL

�
��������������

D A G L I C H T + R U I M T E

Uw Select Windows dealer:

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak

������������
#��������#��®$�
�����%����
����
���������������&�
��������������%�������
%����
������'

!��������������������%�� ����� ��������������(

SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG

 2e PAASDAG 
OPEN
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
Kerkstraat 36 Noordwijkerhout

www.centmeubelen.nl             
0252-525290

Meubels op maat in Teak, Eiken en Grenen
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haarlem/regio - De wereldprimeur van 
de Battle of the Genders, de allereer-
ste voetbalwedstrijd tussen een team 
van transmannen en -vrouwen, ein-
digde in een gelijkspel: 1-1. De match 
die gespeeld werd op Eerste Paasdag 
op het hoofdveld van de Koninklijke 
HFC aan de Spanjaardslaan, vond 
plaats in het kader van Haarlem Roze 
Stad. Spelers en organisatie willen 
met deze wedstrijd aandacht vragen 
voor de acceptatie van homo- bi- en 
transseksualiteit binnen alle takken 
van amateur- en profsport. Initiator 
Merel Moistra, zelf transvrouw: "Het 
publiek heeft een wedstrijd lang naar 
de transseksuele medemens geke-
ken. En dat viel hen reuze mee zo te 
zien. Dat iedereen hier achterstaat 
overstijgt het idee met factor 10."

door René Snoeks

Als de marsmuziek van het beken-
de voetballied 'Koning Voetbal' door 
de luisprekers klinkt komen beide 
teams - de Blauwe Duivels en de 
Roze Diva's - het veld op. Er wordt 
direct fanatiek gespeeld door beide 
ploegen. In de zeventiende minuut 
maken de Blauwe Duivels (trans-

mannen) het eerste doelpunt. Het 
publiek, zo'n 250 belangstellenden, 
reageert uitbundig. Maar dat doen 
ze ook massaal bij een jammerlijke 
misser van de Roze diva's. Hiermee 
komt het thema van het Roze Jaar 
'Vier de Verschillen' bijzonder goed 
tot uitdrukking: iedereen is voor 
iedereen. Na de rust neemt het 
fanatisme in het spel toe. De Diva's 
voeren de druk op om ook te sco-
ren. Hetgeen ook gebeurt in de vijf-
tigste minuut. De wedstrijd eindigt 
in deze gelijkstand van 1-1.

Statement
Onder de toeschouwers bevind zich 
Roelf dekker (74), oud-voorzitter 
van SV Vogelenzang. Hij vindt deze 
wedstrijd een bijzonder goed initi-
atief: "Deze mensen verdienen ook 
een plek in de sport. Ze hebben het 
vroeger al moeilijk genoeg gehad." 
Ook Anya Wiersma, voorzitter 
van G.U.T.S (Gay Union to Sports, 
-red.) is aanwezig: "Geweldig. Hier 
wordt een sterk statement gemaakt 
voor transgenders in de sport. 
Wij zijn nu druk bezig om bij het 

NOC*NSF (Nederlands Olympisch 
Comité*Nederlandse Sport Federa-
tie), de regelgeving dusdanig te ver-
anderen dat transgenders kunnen 
meedoen in de topsport."
De wedstrijd is officieel aangemeld 
bij de KNVB en werd dan ook geflo-
ten door een scheidsrechter van 
deze organisatie. Diane van den 
Born van Roze Stad: "Ja, deze wed-
strijd gaat dus de officiële boeken in 
als eerste transgender voetbalwed-
strijd ter wereld." De grote opkomst 
overtreft haar stoutste verwachtin-
gen. "Er wordt nu al gesproken om 
dit jaarlijks te gaan doen." Voorzit-
ter van de Koninklijke, Gert Jan 
Pruijn, is al even enthousiast. "Veel 
HFC'ers hebben ook gekeken en 
deze wedstrijd sluit prima aan bij 
Haarlem Roze Stad."
De Koninklijke heeft er als gastheer 
veel werk van gemaakt. Zo zijn de 
teams getraind door trainers van de 
club. Na afloop was het nog goed 
toeven in de roze versierde kantine 
waar DJ Zupa de muziek verzorgde. 
En de spelers? Conny van de Roze 
Diva's: "Ik heb lekker gevoetbald. 
Het kon beter. Als je als spits alleen 
op de keeper afgaat moet je scoren 
en dat lukte mij in de eerste helft 
niet, in de tweede helft wel." Vol-
gend jaar de herkansing. x

'En dat iedereen hier achterstaat
overstijgt het idee met factor 10'

Genderbattle: Wereldprimeur aan de Spanjaardslaan

Na afloop schenkt Merel Moistra de champagne uit (Foto: Ad Schaap).

Duel tussen een Roze Diva en Blauwe Duivel (Foto: Michel van Bergen). x

overveen - Op de Zeeweg heeft de 
politie om 21.15 uur een dronken 
20-jarige man uit Almere aange-
houden voor belediging van een 
politieman. Aanvankelijk werd de 
man bekeurd voor wildplassen. 
Toen hij vervolgens werd weg-
gestuurd bleef hij op straat een 
politieman beledigen. Daarop is 
hij aangehouden en overgebracht 
naar het politie. x

Wildplasser
zeikt na

heemstede - De politie kreeg 
vorige week donderdagmorgen 
omstreeks 08.15 uur een melding 
van een aanrijding met letsel op 
de Van den Eijndekade. Twee 
Heemsteedse fietssters van 18 en 
19 jaar werden hier aangereden 
door een automobilist die na de 
aanrijding doorreed. Hierbij liet 
de bestuurder de meiden gewond 
achter. Eén van de meiden werd 
ter plekke aan haar verwondin-
gen behandeld en hoefde niet 
naar het ziekenhuis. De andere is 
met zwaar letsel, waaronder een 
gebroken bekken, vervoerd naar 
een ziekenhuis. De fietsen raak-
ten zwaar beschadigd. De politie 
kwam de man, een 84-jarige Haar-
lemmer, al snel op het spoor. Hij 
kon vlak na de aanrijding op de 
Van den Eijndekade worden aan-
gehouden. x

Man (84) rijdt door
na aanrijding

Tel. 023 538 22 77

HAARLEM

WWW.VANDERVLUGT.NL
BALKONBEGLAZING

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Specialisten bij uitvaartverzorging en rouwverwerking

Zie elders in
deze krant
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Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Eurojackpot, elke vrijdag kans 
op megajackpot voor maar € 2.-

Miljoenenspel, elke zaterdag kans 
op € 1 miljoen voor maar € 5.-

Lotto, elke zaterdag.
Maak met € 2.- kans op de jackpot.

Staatsloterij Koninginnedag 
trekking op maandag 30 april.
1/5 loten €   3.- p/st
1/1 loten € 15.- p/st

Italiano in 
vacanza?

Je bent van harte welkom naar de informatiemiddag 

op zaterdag 14 APRIL van 15.00 tot 17.00 uur.

De nieuwe cursussen starten meteen na de mei-

vakantie.

- Espressocursus voor beginners (vakantiecursus)

- Corsi di conversazione per intermedi e avanzati

In kleine groep of privé 

Waar?

In “La Casa del Sole”, Tetterodestraat 34rd Haarlem 

mob.: 06-27001640

email: info@altraitalia.nl

website: info.altraItalia.nl

Verdien aan de zon met zonnepanelen van 
ing. Mitchell van der Meij. De zonnepanelen 
kunnen volledig geïnstalleerd worden, maar 
ook is alles leverbaar voor de doe-het-zelver.

Door zelf stroom op te wekken bent u 
niet meer afhankelijk van de energieprijs en
werkt u tevens aan een duurzame toekomst. 

U kunt gratis een offerte aanvragen.

ing. Mitchell van der Meij
06-23504173

www.mitchellvandermeij.nl
info@mitchellvandermeij.nl

K.v.K. 53149173
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overveen - Uit een recent gehouden 
enquête blijkt dat 59% van de Bloe-
mendaalse winkeliers tevreden is 
over de politie. Het landelijk gemid-
delde is 30%. "We zijn op de goede 
weg", aldus de Bloemendaalse wijk-
agenten. Het Weekblad Kennemer-
land Zuid hen op.

door Louise Leupen

Het gebied Bloemendaal en Over-
veen heeft twee wijkagenten, name-
lijk Danny Deckers, hij werkt hier 
nu ruim dertig jaar, en Diana van 
Kekeren, zij is sinds twee jaar zijn 
collega. Doordat ze met zijn tweeën 
zijn kunnen ze vaker de straat op 
en dat past helemaal in het beeld 
van hoe de politie tegenwoordig te 
werk gaat.

Wat is dan dat nieuwe beleid?

"Bij de politie lag het accent heel 
lang op 'boeven vangen'. Dat blij-
ven we doen, maar we verleggen 
onze inspanningen ook voor een 
deel naar het voorkómen van 
slachtoffers. Daarvoor is contact 
met de inwoners en het zichtbaar 
aanwezig zijn, erg belangrijk. We 
zoeken de mensen steeds meer op 
om samen te werken en om voor-
lichting te geven. Bloemendaal is 
een erg veilige gemeente, maar telt 
een hoog percentage 65plussers. En 
juist ouderen vormen een belangrij-
ke doelgroep van oplichters. Goede 
voorlichting hierover voorkomt 
slachtoffers."
Wat zijn verder de specifieke proble-
men in Bloemendaal en Overveen?

"We hebben veel overlast gehad van 
jeugdgroepen in Bloemendaal. Als 
extra maatregel hebben we toen 
de 'handhaafdagen' ingevoerd. Met 
versterking uit het team Kennemer 
Kust gaan we dan de wijk in. Dat 
heeft toen erg geholpen, nu is er 
veel minder overlast. De handhaaf-
dagen gebruiken we nu ook om 
het accent te leggen op woningin-
braken en voertuigen controleren. 
Met extra mankracht zijn er dingen 
mogelijk waar anders geen tijd voor 
is, zoals thuiscontroles bij mensen 
die op legale wijze in het bezit zijn 
van vuurwapens: zijn deze wapens 
op de juiste manier opgeborgen en 
is de munitie ervan gescheiden? Die 
versterking moeten we altijd ruim 
van tevoren aanvragen, en het moet 
natuurlijk ook nog eens kunnen 
qua capaciteit."

Welke evenementen staan hier 
komende tijd op het programma?

"Er zijn kleinere en grotere evene-
menten binnenkort in aantocht 
zoals bijvoorbeeld de Lions Heuvel-
loop (afgelopen maandag, -red.), 
Koninginnedag, de Letterenloop, 
de hockeyplay-offs en de Stille 
Tocht tijdens de herdenking op 4 
mei. Dit evenement klinkt zo rus-
tig, maar om de Zeeweg op tijd vrij 
te krijgen komt er veel bij kijken; 
in het weekend en bij mooi weer is 
juist die weg druk met strandlief-
hebbers. We moeten dan zorgen 
dat alles goed wordt aangevraagd 
en uitgevoerd."

Met wie werken jullie allemaal 
samen?

"Bij evenementen worden verkeers-
regelaars en beveiligers ingehuurd. 
Eigenlijk tijdens al onze werk-
zaamheden hebben we met andere 
partijen te maken. Natuurlijk met 
de brandweer en ambulance, met 
scholen en winkeliers, maar ook 

bijvoorbeeld met jagers in geval 
van aanrijdingen met een hert. Bij 
strandfeesten moeten horecaon-
dernemers zelf bewakers inhuren, 
maar als er dronken of vechtende 
mensen uitgezet worden dan komt 
het op ons bord en dragen zij het 
aan ons over. We werken ook 
samen met beveiligingsbedrijven 
die bij woningen surveilleren; met 
hen hebben we bepaalde werkaf-
spraken gemaakt waardoor we over 

en weer gegevens mogen uitwisse-
len wanneer we verdachte situaties 
zien. In Bloemendaal werken we 
ook samen met vijf 'goa's', dit zijn 
gemeentelijke opsporingsambte-
naren. Zij worden betaald door de 
gemeente en doen het parkeerbe-
heer. Parkeerkaartjes is hun ter-
rein, maar we hebben een overlap 
omdat wij wel het foutparkeren 
beboeten. Met waterleidingbedrijf 
PWN hebben we ook raakvlakken: 

na zonsondergang mag je niet meer 
in de duinen zijn. Samen hiertegen 
optreden is voor ons ook een goede 
gebiedsverkenning voor mocht 
daar eens een noodgeval zijn. En we 
werken samen met woningbouw-
verenigingen bij burenruzies en bij 
geluidsoverlast."

Contact
Al pratend blijkt dat voor Deckers 
en Van Kekeren het contact met de 
inwoners, met de instanties, met de 
organisaties en met de gemeenten 
het werk zo boeiend maakt. Tot slot 
nog een tip voor de lezers? "Let op 
insluipers! Met mooi weer staan 
ramen en deuren open, wees dan 
alert!" x

Wijkagenten: wie zijn ze, wat doen ze?

Op handhaafdagen worden extra politie-eenheden ingezet. De politiemannen maken zich gereed om te vertrekken vanaf 
politiepost Overveen, deze bevindt zich naast de rotonde. Spreekuren: maandag van 10.00 tot 12.00 uur, woensdag van 
14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens op afspraak (Foto: Louise Leupen).

CO LO FO N
Het Weekblad Kennemerland Zuid wordt op donderdag in een oplage van 30.735 exemplaren verspreid in 

Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort.
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AMBACHTELIJK IJS
  CHOCOLADE

PATISSERIE

Wij hebben 
32 smaken ijs, 
waaronder: Haagse hopjes, 
vlaflipjesijs en blueberry 
cheesecake.
Kom, proef en beoordeel!

Elke donderdag-
middag
gratis slagroom
op je ijsje!

ZANDVOORTSELAAN 177
HEEMSTEDE 023-544 12 12

De mensen op het terras roepen de voorbijkomende agenten er even bij. Vanaf 
het terras is er goed zicht op de weg en de verkeerssituatie roept de nodige 
vragen op. Wijkagenten zijn de spin in het web. "We doen ons best om laagdrem-
pelig te zijn. Daardoor komen er natuurlijk wel dingen op ons pad die niet bij 
onze taken horen, maar dan zorgen we dat het daar komt waar het wezen moet, 
zoals bijvoorbeeld bij de gemeente die voor de inrichting van de infrastructuur 
zorgt" (Foto: Louise Leupen). x

De Bloemendaalse wijkagenten Danny Deckers en Diana van Kekeren in gesprek 
met Kees Goedknegt (links). Hij is adviseur op het gebied van veiligheidsvraag-
stukken. Samen organiseren zij voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen, die 
over de verschillende werkwijzen van oplichters gaan en wat men ertegen kan 
doen. Goedknegt geeft ook overval- en agressietrainingen voor winkeliers en 
de horeca (Foto: Louise Leupen). x
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Plezier in Movie Park 
Germany!

59
Vindt u Hollywood te ver? Rijd dan 
gewoon met de kinderen naar Movie 
Park Germany! Hier hebben de kids 
de tijd van hun leven tussen hun 
favoriete fi lmsterren. Movie Park Ger-
many heeft ook een van de spectacu-
lairste wildwaterbanen van Europa 
en een prachtige 4D-show. Ontdekken 
uw kids de stuntman/-vrouw in zich-
zelf bij de Crazy Action Stunt Show? 
Ook leuk: ga mee met Sid, Diego, 
Manny en Scrat op een avontuurlijke 
reis door het eeuwige ijs. Een heerlijk 
pretpark, op nog geen anderhalf uur 
rijden van de Nederlandse grens!

Uw verblijf
U verblijft 1 of 2 nachten in het Arcadia Hotel  
Bottrop, Mercure Essen, Mercure Duisberg,  
Mercure Dusseldorf Ratingen of een vergelijk-
baar hotel. De hotels liggen alle nabij Movie 
Park Germany.

Inbegrepen
• 1 of 2x overnachting met ontbijt
• 2 dagen toegang tot Movie Park 
 Germany
• 10% korting op eten en drinken in
 de restaurants op het park 

Prijzen 2-d 3-d
01/04-31/10 v.a. 59 v.a. 89

Kinderkorting (bij 2 volbetalenden 
op de kamer)
0 t/m 3 jaar: gratis 
4 t/m 12 jaar: v.a. € 26,- per arr.

Pharos Verjaardagskorting:  
Pharos Reizen bestaat in 2012 10 
jaar. Daarom krijgen alle kinderen die 
op de dag van aankomst 10 jaar zijn, 
gratis toegang tot het park! 

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reser-
veringskosten en kosten 
Calamiteitenfonds.

2- of 3-daags arrangement 
Duitsland

zoek & boekcode 16410

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 16410

zandvoort - De Dierenbescherming is 
begonnen met een proefproject met 
webcams dat honden in haar opvang-
centra nog sneller aan een nieuwe 
eigenaar moet helpen en de kans op 
een mismatch moet verkleinen. Men-
sen die overwegen een hond uit Die-
rentehuis Kennemerland in Zandvoort 
in huis te nemen, kunnen sinds vorige 
week woensdag aan de hand van film-
pjes op de website www.ikzoekbaas.
nl een eerste indruk opdoen van de in 
het asiel aanwezige dieren.

door Onno van Middelkoop

Na deze eerste kennismaking kun-
nen ze inloggen voor live beelden 
van een mogelijke nieuwe gezins-
lid. De proef heeft een looptijd van 
drie maanden. De officiële han-
deling was het invoeren van een 
wachtwoord om het systeem online 
te zetten. Directeur Dierenbescher-
ming Frank Dales en directeur Mars 
Petcare Roeland van der Mee deden 
dat gezamenlijk.

Innovatief
Frank Dales sprak vooral zijn waar-
dering voor de ondersteuning door 
Pedigree, een merk van Mars Pet-
care. "Wat ik zo waardeer aan de 
samenwerking met Pedigree, is 
dat we nu voor het derde achter-
eenvolgende jaar een niet bepaald 
voor de hand liggend project doen. 
De Dierenbescherming en Pedigree 
vinden elkaar vooral op projec-
ten waar innovatie een belangrijk 
onderdeel van uitmaakt. Dat waar-
deer ik enorm."
Roeland van der Mee onderschrijft 
dat. "Het zijn niet de meest voor de 
hand liggende zaken die we samen 
oppakken. Maar misschien wel 
zaken die later blijken van grote 
waarde voor de dieren te zijn." 
Frank Dales heeft er vertrouwen 
in dat het project met de webcams 
gaat werken. Hij vervolgt: "Mensen 
die in de asiels komen kijken naar 
dieren zien ze vooral in een opge-
laten toestand. Het natuurlijke 
gedrag van de dieren zien ze niet 
snel, omdat ze in een omgeving ver-
blijven die ook niet natuurlijk is. De 
dieren springen snel naar de tralies, 
gaan vaak blaffen en worden door 
elkaar geprikkeld om uitbundig en 
druk te zijn. Maar dat is vaak niet 
het natuurlijke gedrag dat we in 
een thuissituatie zien. Met deze 
proef willen we de mensen, nadat 
ze al kennis met een dier hebben 
gemaakt, inzicht geven hoe het dier 

zich gedraagt als er geen stimulan-
sen zijn. Dan weet je ook beter hoe 
het dier zich in jouw omgeving zal 
gedragen."
Als de proef met de webcams de 
gewenste resultaten geeft, gaat de 
Dierenbescherming op zoek naar 
financiers om dit systeem ook bij 
de andere opvangcentra uit te rol-
len. Deze pilot wordt betaald met de 
opbrengst uit het Pedigree Adoptie 
Plan.

Betere match
Door filmpjes aan de bestaande, 
uitgebreide omschrijvingen van de 
dieren toe te voegen, kunnen poten-
tiële baasjes nog beter een selectie 
maken voordat ze naar het asiel 
komen. Ze hebben dan een beter 
beeld van hun mogelijke nieuwe 
huisgenoot, waardoor de kans op 
een directe match tussen hond en 
eigenaar groter is. Als de klik er is 
na de eerste kennismaking krijgt 
de geïnteresseerde een inlogcode 
om 'zijn' hond live te kunnen vol-
gen op www.ikzoekbaas.nl. Zo kan 
hij hem nog beter te leren kennen 
voordat hij een definitieve keuze 
maakt. Kennismaking met behulp 
van opgenomen en 'live'-beelden 
geeft een waarheidsgetrouwere 
indruk van het karakter van een 
hond dan een ontmoeting met het 
dier, omdat honden, met name als 
zij in een asiel verblijven, zich in 
aanwezigheid van nieuwe mensen 

nogal eens anders gedragen dan 
normaal.

Voordelen binnen asiel
Een bijkomend voordeel is dat ook 
asielmedewerkers de honden van 
een afstand kunnen volgen. Zo kun-
nen de honden in de gaten worden 
gehouden zonder dat hun rust ver-
stoord wordt en er kan bestudeerd 
worden hoe honden zich gedragen 
als er geen mensen in de buurt zijn. 
Door deze nieuwe kennis over de 
honden kan hun verblijf in het asiel 
veraangenaamd worden, bijvoor-
beeld door de dagindeling op de 
specifieke noden van het dier aan 
te passen.

Sponsoring
De Dierenbescherming krijgt voor 
de derde keer een bijdrage van het 
Pedigree Adoptie Plan. In totaal 
heeft deze samenwerking al ruim 
een kwart miljoen euro voor de 
dieren opgeleverd. Dat geld is tel-
kens naar innovatieve projecten 
gegaan, zoals hondenspeelweiden 
bij asielen en verrijkingsmateriaal 
in hondenverblijven. De gekozen 
projecten hebben alle verminde-
ring van stress bij honden in het 
asiel als voornaamste doelstelling. 
Voor de financiering van dergelijke 
projecten is de Dierenbescherming 
volledig afhankelijk van de steun 
door particulieren en het bedrijfs-
leven. x

Ontheemde viervoeter kan nu 
ook met social media werken

Proef met webcams in Dierentehuis Kennemerland

Frank Dales en Roeland van der Mee met een viervoetige vriend in een hok waar 
de webcam boven hangt, getuige het beeld op de laptop (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl).

Beheerder van het dierentehuis Marlies Schneider geeft een demonstratie wat 
het systeem met de webcams kan en toevoegt. De afgelopen weken is gewerkt 
met de bewegende beelden en de eerste resultaten zijn voorzichtig positief te 
noemen (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

zandvoort - Een busje van een uit-
zendorganisatie, geparkeerd op het 
parkeerterrein Zuid aan de Ingeni-
eur Friedhoffplein in Zandvoort, is 
maandag in alle vroegte volledig 
uitgebrand. De brand werd even 
voor 06.00 uur ontdekt waarop 
direct de brandweer werd gealar-
meerd. Bij aankomst van de spuit-
gasten stond de wagen al in lich-

terlaaie. Naast het busje liepen ook 
twee ernaast geparkeerde wagens 
schade op. De brandweer heeft het 
vuur geblust. Een bergingsbedrijf 
zal het voertuig later in de ochtend 
op komen halen. Het is nog ondui-
delijk wat de oorzaak van de brand 
is geweest. x

Bus brandt finaal uit

(Foto: Michel van Bergen).

zandvoort/regio - De MSVN werk-
groep Haarlem organiseert een the-
maochtend op zaterdag 14 april in 
dagbestedingcentrum Nieuw Unicum 
in Zandvoort. Aanvang is 11.00 (zaal 
open om 10.30 uur) uur, rond 13.00 uur 
is de aflsuiting. De MSVN werkgroep 
Haarlem is onderdeel van de Multiple 
Sclerose Vereniging Nederland en 
richt zich op belangenbehartiging, 
lotgenotencontact en voorlichting.

Gastsprekers van Stichting MS 
Research en MS Nederland zul-
len uitleg geven over de nieuwste 
ontwikkelingen op het terrein van 

multiple sclerose. De Stichting MS 
Research houdt zich bezig met 
wetenschappelijk onderzoek en 
voorlichting. MS Nederland is een 
onlangs met een samenwerkings-
project gestart tussen de MSVN, 
MSweb, MS Research en het Prin-
ses Beatrix Fonds dat is gebaseerd 
op ervaringen vanuit patiëntenper-
spectief en patiëntenbelang. Het 
project beoogt de samenhang en 
samenwerking tussen zorgaanbie-
ders binnen regio's te stimuleren.
Aanmelden voor deze ochtend is 
gewenst en kan via msthemagroep@
hotmail.com of 06-51994224. x

Lezing over recente ontwikkelingen
op het gebied van multiple sclerose
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haarlem/regio - De paginagrote 
advertentie over de kopersavond bij 
Overspaern Makelaardij in Haarlem 
heeft het gewenste effect gesorteerd: 
alle stoelen waren bezet met mensen 
die overwegen om een huis te kopen. 
De vraag die alle, ruim vijftig, deel-
nemers beantwoord wilden zien was 
duidelijk. Nu kopen of toch nog even 
wachten? De presentaties waren alle-
maal duidelijk, de eindconclusie ook: 
nu kopen is het decreet.

door Onno van Middelkoop

De prijzen op de huizenmarkt zijn 
de laatste jaren gedaald. Sinds 2007 
is de gemiddelde huizenprijs met 
10% procent afgenomen. Geen goed 
nieuws voor de huizenbezitter. Aan 
de andere kant is de investering in 
een eigen huis over de langere ter-
mijn wel altijd een goede investe-
ring gebleken. Regel is dat het ren-
dement over dertig jaar wordt bere-
kend. "Als je dat doet, dan wordt 
je huis altijd meer waard. Ook al 
hebben we nu te maken met een 
crisis, die invloed heeft op de hui-
zenprijzen, op de langere termijn 
blijkt het altijd goed uit te pakken" 
vertelt Eric de Graaff van de Neder-
landse Vereniging van Makelaars 
(NVM). "Daarnaast is het natuurlijk 
zo dat ook in deze moeilijkere tij-
den er nog steeds kansen zijn om je 
huis, weliswaar met verlies, te ver-
kopen. Maar als je een ander huis 
aankoopt, kan het zomaar zijn dat 
jouw verlies veel kleiner is dan waar 
je het nieuwe huis voor kunt kopen. 
Zo heeft onlangs een kennis van 
me zijn eengezinshuis met klein 
verlies verkocht, maar het nieuwe 
- twee onder een kap - huis dat hij 
kocht was ruim € 80.000,- in waarde 
gezakt. Zo kun je je toch sterk ver-
beteren in een moeilijke markt."

Hypotheek
De berichtgeving over het eigen 
huizenbezit de laatste periode ging 
vooral over het moeilijk kunnen 
verkrijgen van hypotheken, de 
hypotheekrenteaftrek en stagne-
rende verkopen. Allemaal signalen 
dat het niet goed gaat op de huizen-
markt. Sinds de crisis is toegeslagen 
verstrekken de banken inderdaad 
moeilijker een hypotheek. Eigen-
lijk heel logisch, voor die tijd wer-
den maximale hypotheken (125% 
van de aankoopprijs) te vaak en 
te makkelijk verstrekt, waardoor 
veel huishoudens in de problemen 
zijn geraakt. Zowel de banken als 
de kopers zijn gebaat bij een stren-
gere verstrekking van hypotheken. 
De maximale borgsom van de Nati-

onale Hypotheek Garantie zal wor-
den verlaagd. De Nationale Hypo-
theek Garantie houdt in dat bij 
het afsluiten van een hypothecaire 
lening de Stichting Waarborgfonds 
Eigen Woningen borg staat voor de 
lening; een soort verzekering. De 
andere kant van al deze ontwik-
kelingen is dat 'de luchtbel' uit de 
huizenmarkt is verdwenen.

Aanbod verdubbeld
Het aanbod van het aantal wonin-
gen dat te koop staat in Nederland 
is de afgelopen jaren verdubbeld, 
in Kennemerland is dat zelfs meer 
dan verdrievoudigd. Stonden er in 
2008 nog 1.123 huizen in de ver-
koop, nu zijn dat 3.992 huizen. 
Het aantal transacties is met 40% 
afgenomen, terwijl de duur dat 
huizen in de verkoop staan langer 
is geworden. "De vorige crisis, in de 
jaren tachtig, duurde precies vijf-
tien kwartalen. In de huidige crisis 
zitten we op dit moment ook in het 
vijftiende kwartaal. Alle signalen in 
ogenschouw nemend, kan ik maar 

één antwoord geven op de vraag nu 
kopen of wachten: nu kopen! Het is 
nu een kopersmarkt."
Eric de Graaff licht later nog eens 
toe: "De afgelopen dertig avonden 
die ik heb meegemaakt waren ver-
kopersavonden. Het credo op die 
avonden was simpel: als je je huis 
niet mooi en ingericht in de ver-
koop hebt staan of je tuin ziet er 
niet uit, vergeet het dan maar! De 
keuze is nu zo groot dat de men-
sen al afhaken bij bijvoorbeeld een 
groen muurtje. Of een leeg huis. Je 
ziet dan ook steeds meer 'placebo-
meubels' van karton om de ruim-
telijke indruk goed weer te geven. 
Maar als je je huis niet tip top in 
de verkoop zet, dan wordt het echt 
lastig om het kwijt te raken."
De andere deelnemende voorlich-
ters gaven vooral een toelichting op 
de eigen diensten. Allemaal belang-
rijk als je gaat kopen; de makelaar, 
de bank of de financiële dienstverle-
ner en de notaris. Naast 'Nú Kopen' 
is vooral een goede voorbereiding 
de beste aanbeveling. x

'Het is een Kopersmarkt!'
Rabobank, NVM, Overspaern, Bèta en Batenburg:

Op het podium beantwoorden van links naar rechts José Bakx (Overspaern), Eric 
de Graaff (NVM), Ciska Mostert (Rabobank), Bas Wassenberg (Bèta Financiële 
Diensten) en Angelina Oosterbaan (Notaris Maatschap Batenburg) de laatste 
vragen van aspirant huizenkopers (Foto: www.ovmfotografie.nl).

velserbroek/regio - Een groot aantal 
huurders van Pré Wonen heeft inte-
resse getoond in huurwoningen die 
met de Pré Koopregeling te koop wor-
den aangeboden. Het gaat om een-
gezinswoningen en een klein aantal 
appartementen onder de € 250.000,-. 
Woningcorporatie Pré Wonen bedient 
de starters op de koopmarkt met deze 
regeling. De corporatie is ervan over-
tuigd dat ze van daaruit moet bewe-
gen om de woningmarkt een flinke 
impuls te geven.

Pré Wonen verkoopt altijd al (gese-
lecteerde) woningen aan haar huur-
ders. Vanaf heden echter verkoopt 
de corporatie een selectie van huur-
woningen - die zijn vrij gekomen 
- met de Pré Koopregeling. Deze 
regeling behelst een financiële tege-
moetkoming in de vorm van 25% 
korting op de marktwaarde. Boven-
dien geldt er een aankooprecht van 
Pré Wonen bij verkoop, waardoor 
de woningen weer snel zijn ver-
kocht. Pré Wonen geeft voorrang 
aan de eigen huurders voor een 

periode van twee weken na start 
van de verkoop (31 maart, -red.). 
Daarna kunnen derden de wonin-
gen kopen. Het komende jaar wordt 
het aanbod van woningen die met 
de Pré Koopregeling worden aange-
boden geregeld ververst.
Het mes snijdt aan twee kanten. 
Pré Wonen verkoopt woningen 
aan haar huurders. De goedkoop-
ste koopwoning komt hierdoor 
voor mensen met een (gezamen-
lijk) bruto jaarinkomen vanaf  € 
23.000,- in beeld. Deze groep men-
sen heeft een te laag inkomen om 
op de reguliere markt een woning 
te kunnen kopen. Met de verkoop-
opbrengsten investeert de corpora-
tie in het onderhouden en beheren 
van het huidige woningbestand en 
investeert zij in nieuwbouw én in 
wijken om deze vitaal en gewild te 
maken.
Het verkopen van een woning bete-
kent daarnaast ook dat er een soci-
ale huurwoning vrijkomt bedoeld 
voor de primaire doelgroep van Pré 
Wonen. x

Pré Wonen geeft de regionale
woningmarkt nieuwe impuls

vogelenzang - Hobbykok Roos uit 
Vogelenzang speelt zondag 15 april 
de hoofdrol in het tv-programma 
'Fix This Kitchen'. In het programma 
gaan SBS 6 en IKEA langs bij gepas-
sioneerde hobbykoks van wie de keu-
ken dringend aan vervanging toe is. 
Kookliefhebbers waarvan hun keuken 
zijn beste tijd gehad heeft, worden 
verrast met een gloednieuwe keuken 
van IKEA en een masterclass bij een 
topkok. De uitzending met Roos is 
zondag 15 april om 17.30 uur te zien 
op SBS 6.

Bij de vegetarische hobbykok Roos 
is altijd iedereen welkom om mee 
te eten. De moeder van twee zoons 
kookt de heerlijkste mediterrane 
en oosterse gerechten. Roos werd 
opgegeven voor Fix This Kitchen 
door haar beste vriendin Mirka, 
omdat haar keuken dringend aan 
vervanging toe is. Zo werkt haar for-
nuis niet meer goed en heeft ze veel 
te weinig werk- en opbergruimte, 
waardoor de keuken van de chaoti-
sche Roos een rommeltje is.
In de aflevering van aanstaande 
zondag wordt de nietsvermoe-
dende Roos bij thuiskomst verrast 
door presentatrice Vivian Reijs in 

een keuken waar niets meer van 
over is. Gelukkig blijkt dat zij er 
een compleet nieuwe keuken voor 
terug krijgt. Vivan neemt Roos mee 
naar sterrenrestaurant Merlet uit 
Schoorl, waar zij een masterclass 
krijgt van topkok Timo Munts. In de 
tussentijd krijgt haar keuken een 
complete metamorfose van IKEA. 
Aan het einde van de aflevering 
keert Roos terug naar huis om de 
masterclass in praktijk te brengen 
voor vrienden en familie in haar 
gloednieuwe keuken. x

Hobbykok op televisie

(Foto: Hilko Visser).

bloemendaal - Je woning naar eigen 
wens laten ontwerpen en bouwen 
is de droom van een steeds grotere 
groep Nederlanders. Tegelijkertijd 
bestaat er ook nog altijd angst dat 
zelfbouwprojecten financieel en/of in 
tijd uit de hand lopen. Bewoners die 
op Park Brederode in Bloemendaal 
hun huis zelf lieten bouwen weten 
wel beter: zelfbouw kan sneller dan 
traditionele bouw en tot 15% goedko-
per. Mits de koper zorgt voor goede 
begeleiding.

door Michiel Rehwinkel

Voor Park Brederode is dat aan-
leiding om geïnteresseerden op 
zondag 15 april uit te nodigen. 
Zij krijgen van verschillende des-
kundigen uitleg over zelfbouw en 
begeleidingsmogelijkheden daar-
bij. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn 
geïnteresseerden welkom in het 
woongebied Duin & Beek op Park 
Brederode.
Aanwezig is onder andere Brum-
melhuis, gespecialiseerd in het van 
A tot Z begeleiden van particulier 
opdrachtgevers. Verder zijn aanwe-
zig René de Prie van B06 Architec-
ten, een bureau dat veel villa's heeft 
ontworpen en gebouwd samen met 
particulier opdrachtgevers, en een 
team van Park Brederode. Zij geven 
informatie over de kavels en het 
proces: "Particulier opdrachtge-
verschap biedt veel voordelen en 
kansen ten opzichte van reguliere 
woningbouw. De kosten voor een 
projectontwikkelaar en makelaar 
vallen bijvoorbeeld weg. Hierdoor 
kunnen woningen worden gereali-

seerd met een zeer gunstige prijs-
kwaliteitverhouding. De kosten 
kunnen tot 15% lager uitvallen."

'Precies zoals verwacht'
Op Park Brederode zijn woongebied 
Duin & Beek 25 kavels beschikbaar 
voor particulier opdrachtgever-
schap. Hiervan is het merendeel 
verkocht. Een bewoner vertelt over 
zijn keuze zelf een huis te bouwen 
op Park Brederode: "Toen we voor 
het eerst op Park Brederode kwa-
men, waren we direct verkocht. 
De locatie is echt fantastisch. We 
zochten een kavel uit dat mooi op 
de zon ligt en met prachtig zicht op 
het park. Hier konden we de ondie-
pe brede woning bouwen die we in 
ons hoofd hadden. Wonen op Park 
Brederode geeft ons een heerlijk 
vakantiegevoel. Ons huis is precies 
zo geworden als we van tevoren 
hadden bedacht."

Woongebied Duin & Beek
Park Brederode onderscheidt zich 
vooral door de prachtige natuur 
waarin de woningen staan, de schit-
terende architectuur van zowel 
nieuwe als bestaande villa's en 
de historische kwaliteiten van de 
(rijks)monumenten op het terrein. 
In totaal zijn er 25 grote kavels voor 
particulier opdrachtgeverschap. De 
kavels variëren in grootte van circa 
1.000 tot meer dan 2.000 vierkante 
meter. x

De woning naar eigen wens
laten ontwerpen en bouwen

Een ondiepe brede woning precies 
zoals de bewoners zich van tevoren 
hadden bedacht (Foto: Theo Dohle - 
De Wijde Blik).
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (020) 7884570 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

Huisartsenpraktijk
J.J.F.M. Brinkmann
P.B. van der Zwaal

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en 
energieke 

Gediplomeerde praktijkondersteuner
Voor 8 uur per week

De kerntaak zal bestaan uit de behandeling van 
patiënten met astma/COPD.

Reacties aan: Huisartsenpraktijk Oranje-Nassau 
Praktijk Brinkmann-van der Zwaal 
Oranjelaan 96 B
2161 KH Lisse
Telefoon: 0252-413685
e-mailadres: thuisarts@gmail.com

Plafondornamenten 
van gips

Tijdelijk 20 % korting

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

SPAARKAART-
ACTIE

Spaar exclusief bij BRUNA 
bij uw tijdschriften 

voor een cadeaukaart 
t.w.v. € 7,50

Geldig van 9 april t/m 16 juni

Binnenweg 167 - Heemstede
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santpoort-zuid - Twee personen zijn in de 
nacht van zaterdag op zondag gewond 
geraakt bij een ongeluk op de Brederood-
seweg in Santpoort-Zuid. De bestelbus 
waarin de twee - een 20-jarige Heems-
kerker en een 19-jarige Amsterdammer 
- zaten botste rond 03.30 uur eerst tegen 
een geparkeerde auto en tegen een vouw-
wagen, om te eindigen tegen een boom.

In eerste instantie zaten er vijf perso-
nen in het voertuig. Toen één van hen 
niet lekker werd is de auto gestopt en 
stapten drie inzittenden uit. Hierna 
reden de 19-jarige Amsterdammer en 
de 20-jarige Heemskerker verder. De 
Heemskerker raakte bij het uiteinde-
lijke ongeval zwaargewond en was in 
shock door het bloedverlies. Hij moest 

door de brandweer uit de auto worden 
gehaald en is naar een ziekenhuis ver-
voerd voor behandeling van zijn ver-
wondingen. Ook de Amsterdammer 
is naar een ziekenhuis vervoerd voor 
controle. Zijn letsel is onbekend.
Door de klap raakte de wagen zwaar 
beschadigd. De weg lag bezaaid met 
glas en onderdelen. Een andere auto 
raakte ook beschadigd door de rond-
vliegende onderdelen.
Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog 
onduidelijk. De politie onderzoekt wie 
er gereden heeft en er is bloed afgeno-
men van de betrokkenen om te onder-
zoeken of er sprake was van alcohol-
misbruik. x

Twee gewonden bij zwaar
ongeval Brederoodseweg

(Foto: Michel van Bergen).

bloemendaal - De politie heeft vorige 
week woensdagmiddag drie Oost-Euro-
peese mannen aangehouden omdat 
zij verdacht worden van een wonin-
ginbraak op de Bloemendaalseweg. De 
agenten hadden een melding gekre-
gen van een getuige dat drie personen 
in een auto zich verdacht gedroegen 
en kregen een signalement van het 
drietal en gegevens over de auto. De 
agenten zagen de auto met de drie 

mannen erin op de Verspronckweg 
rijden en zetten hen aan de kant. Het 
drietal had spullen in de auto liggen 
waarvan na onderzoek bleek dat deze 
afkomstig waren uit de woning aan de 
Bloemendaalseweg. De drie verdach-
ten, Oost-Europeanen van 23, 24 en 28 
jaar zijn aangehouden en ingesloten. 
De auto waarin zij reden en de spullen 
die erin lagen zijn in beslag genomen. 
De politie onderzoekt de zaak. x

Drietal inbrekers in de kraag gevat
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bloemendaal - Afgelopen paasweek-
end waren er in de regio veel ver-
schillende soorten sporttoernooien. 
Het grootste op voetbalgebied was bij 
BVC Bloemendaal op Goede Vrijdag. 
Daar deden ruim 800 kinderen mee 
aan dit jaarlijks terugkerende dag-
evenement. Wat houdt dit toernooi 
precies in ? Een kijkje bij de voetbal-
club aan de Bergweg.

door Louise Leupen

Het is vroeg in de ochtend, de zon 
is al doorgebroken, toch is het wel 
koud. De vier hoofdvelden zijn 
allemaal in tweeën gedeeld en er 
wordt al druk gespeeld. Vanuit de 
bestuurskamer boven komt opeens 
het teken dat het eindsignaal getoe-
terd mag worden: de laatste wed-
strijd van de mini's zit erop. Op tafel 
blinken de bekers en medailles je 
tegemoet, maar niet lang want een 
haag van joelende mini's (5- en 6-
jarigen) schaart zich ervoor. Aan 
wethouder Ton Bruggeman de eer 
om de prijzen uit te reiken. Brugge-
man is wethouder van Jeugd maar 
ook van de Vrijwilligers en vertelt 
blij: "Het is fantastisch dat er hier 
zó veel vrijwilligers zijn. Dat is niet 

alleen goed voor de jeugd, maar 
ook voor de sociale binding in de 
gemeenschap; het schept saamho-
righeid."
Saamhorigheid inmiddels ook op 
het brede gangpad naast het club-
huis. IJsco Ali goochelt en jongleert 
er lustig op los voor een lange rij 
toeschouwertjes. Op de velden star-
ten ondertussen de F-jes (7- en 8-jari-
gen). Nieuw dit jaar is de Sportivi-
teitscode. In lijn met de landelijke 
campagne heeft BVC Bloemendaal 
acht sportiviteitsregels opgesteld 
om sportief gedrag te stimuleren. 
Ter introductie daarvan worden 
vandaag ook in die categorie prij-
zen uitgereikt.

Niet alleen voetbal
Aan de zijlijn staat Peter, vader van 
Luuk en Tom uit de E en de F. "Dit 
toernooi is echt het hoogtepunt van 
het jaar", vertelt hij enthousiast. 
"Het is goed georganiseerd, ook alle 
activiteiten eromheen." Mevrouw 
Tomé vindt dat ook. Zij is de oma 

van Mick (13) en Spark (10). Hun 
neefje Rea (9) uit New York logeert 
bij hen en is daarom ook mee. "Die 
voetbalt in Amerika, al heet het 
daar 'soccer', maar vermaakt zich 
hier prima!"
Voor de niet-spelers zijn er grote 
opblaastoestellen: een stormbaan, 
een pannakooi en een luchtkasteel. 
En de liefhebber kan doelschieten 
in een doek met gaten. Verder is 
er 'hardschieten': met een snel-
heidsmeter wordt gemeten wie het 
hardst schiet. En er zijn lootjes à € 
0,50. De prijzen zijn cadeautjes van 
de sponsors die er ook voor hebben 
gezorgd dat deze dag vol andere 
prijzen en plezier is.
Omdat het een grootschalig evene-
ment is, zijn er deze dag ook EHBO-
vrijwilligers van de Haarlemse Red-
dingsbrigade. De domste fout die 
voetballers maken? "Nadat ze door 
hun enkel gegaan zijn meteen weer 
doorgaan. De pijn kan snel weg zijn, 
maar je hebt wel opgerekte banden, 
die geven de enkel daardoor geen 
bescherming meer."

Organisatie
In de bestuurskamer wordt duide-
lijk hoe deze dag tot stand is geko-
men. In november waren Martijn 
van Weede en Wouter Klijn begon-
nen met het uitnodigen van de ver-
enigingen. Daarna zijn ze de aan-
meldingen gaan indelen op sterk-
te. "Je kijkt niet zozeer welk E- of 
F-nummer ze hebben, maar welke 
klasse ze spelen, op die manier pro-
beer je in te delen, zo krijg je leuke 
wedstrijden." Met acht man gingen 
ze aan de slag met het regelen van 
sponsors, scheidsrechters, bardien-
sten en overige activiteiten. Ze zijn 
erg blij met de hulp die ze van alle 
vrijwilligers kregen, tot en met op 
de dag zelf: "Het zijn er alleen van-
daag al ongeveer honderd."
En wie is of was Jan Woortman naar 
wie het toernooi is vernoemd? Het 
spoor leidt naar de kantine waar 
Ton Hijne is. Hij heeft Jan Woort-
man nog gekend en heeft zelfs met 
hem samengewerkt. "Toen ik hier 
18 jaar geleden kwam was Woort-
man hier al. Hij was jeugdtrainer en 
erg geliefd. Hij heeft de jeugdafde-
ling van Bloemendaal begeleid en 
groot gemaakt." Woortman over-
leed op 85-jarige leeftijd.
Kees Leenheer, of beter gezegd 'Mis-
ter Bloemendaal', weet te vertellen 
dat dit nu de tiende jaargang van 
het toernooi is. En als het aan alle 
aanwezigen van vandaag ligt, dan 
komen daar nog vele jaargangen 
bij. x

Scoren met gastvrijheid
Sportieve drukte aan de Bergweg

Vijftien verschillende verenigingen uit regio Kennemerland Zuid waren op 
bezoek bij BVC Bloemendaal. Met in totaal 94 teams van gemiddeld 8 spelers, 
verdeeld over de mini's, de F-jes en de E-tjes is dit het grootste regionale voet-
balevenement, en alles liep gesmeerd (Foto: Louise Leupen).

Wethouder Bruggeman reikte alle bekers en medailles uit aan de enthousiaste 
mini's. Achter hem Piet Jonkers van de organisatie (Foto: Louise Leupen). x

Burgemeester Nederveen deed de prijsuitreiking bij de F-jes (7- en 8-jarigen). 
Met duidelijk plezier mengde hij zich tussen hen (Foto: Louise Leupen). x

velserbroek/zandvoort - Een 27-jari-
ge Amersfoorter belde vorige week 
donderdagavond omstreeks 21.30 
uur de politie. Hij zou op de Gast-
huislaan in Amersfoort bedreigd 
zijn door twee mannen met een 
vuurwapen. De aanleiding van de 
bedreiging zou een zakelijk con-
flict zijn. De politie zocht direct de 
omgeving af, maar trof deze perso-
nen niet meer aan. Later op de avond 
werd een van de verdachten, een 

33-jarige Velserbroeker, aangehou-
den door de Politie Kennemerland 
in Velserbroek. Bij zijn aanhouding 
werden twee vuurwapens in beslag 
genomen. De andere verdachte, 
een 32-jarige Zandvoorter, werd 
ook door de Politie Kennemerland 
aangehouden, in Zandvoort. Beide 
verdachten zijn overgedragen aan 
de Politie Utrecht en ingesloten 
voor verhoor. x

Twee vuurwapens in beslag 
genomen bij aanhoudingen

(Foto: Michel van Bergen).

vogelenzang - Niels Dedding uit Voge-
lenzang is de gelukkige winnaar 
geworden van een nieuwe Vesting 
fiets. Deze prijs heeft hij gewonnen 
op de veiling van de SV Vogelenzang 
om fondsen te verwerven voor de 
verbouwing van het clubhuis van de 
sportvereniging. Een ieder die op de 
veiling iets gekocht had maakte kans 
op een fiets ter waarde van € 500,- en 
was beschikbaar gesteld door Profile 
van Bakel 'de Fietsspecialist' uit Ben-
nebroek.

Aanwezige kopers konden bieden 
op (in totaal 202) kavels, beschik-
baar gesteld door particulieren en 
het bedrijfsleven in de regio. De 
veilingcommissie had Erik Heems-

kerk bereid gevonden om de kavels 
'aan de man' te brengen en notaris 
Len van der Niet hield toezicht op 
het reglementair verloop van de 
avond.
Een grote verscheidenheid in pro-
ducten en diensten kwam onder 
de hamer. De topkavel, een Giant 
E-Bike, werd na heftig bieden afge-
hamerd op € 2.000,- en kon Wim 
Mooijekind zich de gelukkige koper 
noemen. Even na middernacht uur 
werd de laatste kavel verkocht en 
dankte de Veilingcommissie de aan-
wezigen voor hun kooplust. Tevens 
kon een mooie opbrengst kenbaar 
gemaakt worden die een mooie start 
betekent voor de verbouwingsplan-
nen van de SV Vogelenzang. x

Gelukkige prijswinnaar

Prijswinnaar Niels Dedding, kopers Wim Mooijekind en Dik Loorbach met hun 
verworven fietsen en Olaf Verhoeve, eigenaar van Profile van Bakel (Publici-
teitsfoto).
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Audi A3 1.8 TFSI Cabriolet   48.000 km 2009
Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet Automaat   68.000 km 2009
Audi A6 2.0 TFSI Avant Automaat   24.000 km 2009
Audi A6 2.0 T Avant Automaat   41.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 3 stuks  19.000 km 2009
Bentley Continental GT   43.000 km 2006
BMW 118I Cabriolet Automaat   19.000 km 2011
BMW 125I Cabriolet Automaat   12.000 km 2009
BMW 325I Touring Automaat   42.000 km 2008
BMW 525D A High Exe   78.000 km 2008
Cadillac CTS 3.6 V6 Sports Luxury 4x4 Wagon   7.000 km 2011
Cadillac Escalade Hybrid   200 km 2012
Cadillac SRX 4X4 div. kleuren, nieuw model  100 km 2011
Ferrari 456 GT M   54.000 km 2001
Jaguar XK8 Convertible   39.000 km 2006
Jeep Compass nieuw model 4 stuks  100 km 2011
Jeep Wrangler 4-deurs Unlimited  4 stuks vanaf 25.000 km 2007
Lancia Voyager nieuw model  200 km 2011
Lancia Ypsilon div. kleuren, nieuw model  100 km 2011
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons  16.000 km 2010
Land Rover Discovery 4 TD V6 HSE   68.000 km 2009
Lexus RX 450 Hybrid 4x4   500 km 2011
Mercedes-Benz E350 CDI Estate Avantgarde   12.000 km 2011
Mini Clubman Cooper en Cooper S   43.000 km 2007
Mini Cooper Countryman 3 stuks  3.100 km 2011
Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat   18.000 km 2011
Porsche Boxster S   41.000 km 2006
Range Rover Sport 3.0 TD V6 HSE   26.000 km 2011
Range Rover Sport 3.6 TD V8 Overfinch   96.000 km 2007
Range Rover Supercharged SE   34.000 km 2007
Range Rover Vogue 4.4 TD V8 3 stuks vanaf 4.000 km 2011
Rolls Royce Phantom   8.000 km 2005
Toyota Landcruiser V8 D – 4D 7-persoons  21.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TDI nieuw model  12.000 km 2011

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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bennebroek - Op vrijdag 13 april is 
drs Joost Smitskamp te gast in het 
Trefpuntcafé. Smitskamp is psycho-
loog en psychotherapeut. In de 32 
jaar waarin hij zijn eigen psycholo-
genpraktijk had in Haarlem heeft 
hij dikwijls mensen behandeld die 
worstelden met eenzaamheid, angst 
en een gebrek aan zingeving. Wat 
is de relatie tussen psychotherapie 
en religie? Zowel psychotherapie 
als religie houden zich bezig met 
betekenis verlenen aan ons leven en 
wat ons daarin overkomt. Is de psy-

chotherapeut wellicht de opvolger 
van de kerk nu het aantal kerkleden 
afneemt? Aan de hand van korte 
stukjes geschiedenis en voorbeel-
den uit de praktijk neemt Joost 
Smitskamp de aanwezigen deze 
avond mee in zijn gedachten hier-
over. Uiteraard is er ook ruimte voor 
vragen en discussie. Vanaf 20.00 
uur zijn de deuren open van het 
Trefpuntcafé aan het Akonietenplain 
1 in Bennebroek. Het programma 
start om 20.30 uur en de toegang is 
gratis. x

De kerk als therapeut?

heemstede/vogelenzang - Genieten van 
mooie stinsenplanten zoals boeren-
krokus en bloeiende bomen waarvan 
sommige al in blad zijn en andere nog 
even wachten. Veel broedvogels zijn 
weer terug uit hun overwinteringge-
bied en zingen hun mooiste lied. Het 
voorjaar is begonnen. Het is allemaal 
te ervaren tijdens een excursie van 
IVN Zuid-Kennemerland op dinsdag 
17 april op landgoed Leyduin in Heem-
stede.

Het landgoed maakt deel uit van 
de naast elkaar gelegen landgoe-
deren Leyduin, Vinkenduin en 
Woestduin. In dit complex van par-
ken, bossen en speelweiden is het 
mooi wandelen. Open plekken met 
alleenstaande bomen die bijzon-
der van sfeer zijn. De kans om een 

ree of damhert te zien is groot. Op 
Woestduin lag tussen 1902 en 1909 
de beroemde paardenrenbaan, nu 
is deze 'Vloek van Kennemerland' 
een open terrein waar de houtsnip 
in het voorjaar al knorrend zijn 
rondjes vliegt.
Aanvang dinsdag 17 april is 19.00 
uur, de excursie duurt ongeveer 
anderhald uur. De start is vanaf 
de parkeerplaats Manpadslaan bij 
informatiecentrum de Kakeleije in 
Heemstede. Aanmelden vooraf is 
niet nodig en deelname is gratis. 
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten is te vinden op op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

Voorjaar op Leyduin

Informatiecentrum de Kakeleije bij 
het landgoed Leyduin (Archieffoto).

heemstede - Charles Dickens (1812-
1870) is één van de beroemdste 
schrijvers ter wereld. Ook wie nooit 
een boek van hem las kent namen 
als Ebenezer Scrooge, Oliver Twist en 
Mr. Pickwick. Dickens' oeuvre is even 
imposant als tijdloos. Zijn Christmas 
Carol is bijna beroemder dan het 
kerstverhaal zelf en zijn werk wordt 
overal ter wereld gelezen, verfilmd 
en op toneel opgevoerd.

Dickens' humor, schitterende ver-
haallijnen en beschrijvingen van 
boeven en oplichters blijven tot de 
verbeelding spreken. Niet voor niets 
werd hij 'The Inimitable' genoemd, 
'De Onnavolgbare'.
In 1956 hebben Dickensliefheb-
bers een Haarlem Branch van de 
internationale Dickens Fellowship 
opgericht met Godfried Bomans als 
eerste president. Omdat het nu 200 
jaar geleden is dat Dickens werd 
geboren, hebben leden van die Fel-
lowship een bundel uitgebracht, 
Dickens in de Lage Landen. Daar-
in wordt onder andere aandacht 
besteed aan de ontvangst van zijn 
boeken in Nederland, de innige 
band tussen Dickens en kerst en 

zijn relatie tot het auteursrecht.
Dick Kooiman, bestuurslid van de 
Haarlem Branch zal de bundel toe-
lichten op donderdag 19 april bij 
Boekhandel Bloekker aan de Bin-
nenweg 138 in Heemstede. Aanvang 
is 20.00 uur. De toegang bedraagt 
€ 3,- en reserveren is gewenst, tel. 
023-5282472 en info@boekhandel-
blokker.nl. Zie ook www.boekhan-
delblokker.nl. x

Dickens in de Lage Landen
Toelichting op nieuwe bundel

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - KARAKTER! Toneel-
groep zoekt enthousiaste mensen 
die mee willen werken aan hun 
nieuwe productie. Vooral man-
nen, maar zeker ook vrouwen 
zijn welkom, voor zowel voor als 
achter de schermen. Ervaring is 
geen vereiste. Iedereen krijgt bij 
dit gezelschap een kans om op 
zijn of haar eigen niveau mee te 
spelen. Repetities heeft KARAK-
TER! Toneelgroep op de dinsdag-
avond in de Brandarisschool in 
Schalkwijk. Voor maart 2013 staat 
de nieuwe uitvoering gepland in 
Casca de Luifel in Heemstede. Kijk 
voor meer informatie op www.
karakter-toneelgroep.nl of bel 06-
43610489. x

Toneelgroep zoekt
nieuwe leden

haarlem/heemstede - De Haarlemsche 
Toneel Club viert dit jaar haar 100-
jarig bestaan. De Club werd 10 febru-
ari 1912 opgericht en precies hon-
derd jaar later hieven de leden van de 
HTC het glas om te proosten op deze 
mijlpaal. In het najaar (7 december) 
wordt dit gevierd met een kostuum-
spektakel in de schouwburg. Voor de 
voorjaarsvoorstelling, 14 en 15 april 
in Theater Casca de Luifel, heeft het 
jubilerende gezelschap gekozen voor 
het toneelstuk van John B. Priestley: 
'De stad waarin zij kwamen' (They 
came to a city, -red.).

door Christa Warmerdam

De Engelse schrijver Priestley 
schreef een zestigtal boeken in 
diverse genres en ruim veertig 
toneelstukken. 'De stad waarin zij 
kwamen' schreef hij, na de Tweede 
Wereldoorlog, in 1947. Het is een 
intrigerend toneelstuk waarin 
de schrijver droomt van een stad 

waarin iedereen gelukkig is. Regis-
seur Ko van Leeuwen bewerkte dit 
toneelstuk. "Priestley schreef het 
slot tamelijk pamfletachtig met 
uitgesponnen predicaties. Veel tek-
sten met hoe het wel en niet zou 
moeten gaan in de wereld. Ik heb 
dat gedeelte behoorlijk terugge-
bracht en er meer moderne teksten 
in gebracht. Het is in basis een heel 
mooi toneelstuk waarin de karak-
ters door hun dialogen laten zien 
hoe zij in de samenleving staan."
In 'De stad waarin zij kwamen' 
komt een aantal mensen op onver-
klaarbare wijze op een plek met 
een muur een en een afgesloten 
poort. Achter de poort is een stad 
en één voor één lopen de mensen 
naar binnen. De stad is een soort 
Utopia, een ideaalbeeld wat men-

sen nooit kunnen bereiken. Van 
Leeuwen: "De karakters in dit stuk 
hebben een grote verscheidenheid 
en dat maakt het extra interessant. 
De acteurs van de HTC kunnen dit 
aan en zijn zich bewust wat de 
impact van hun rollen is. Uitein-
delijk blijkt in het toneelstuk dat 
de smaak van macht en egoïsme 
de boventoon voeren en mensen 
niets van een gelukkige samenle-
ving moeten hebben. Slechts een 
enkeling wil blijven en gelukkig 
zijn."
Zwaar op de hand is 'De stad waar-
in zij kwamen' volgens van Leeu-
wen zeker niet. "Priestley zet de 
personages met vernuftige humor 
tegenover elkaar. Daarmee geeft 
hij zijn stuk een heel eigen karak-
ter en laat hij ons elk voor zich uit-
maken of zo'n 'ideale samenleving' 
op prijs wordt gesteld."
'De stad waarin zij kwamen' van de 
HTC, onder regie van Ko van Leeu-
wen, is zaterdag 14 april (aanvang 
20.00 uur) en zondag 15 april (aan-
vang 14.30 uur) te zien in Theater 
Casca de Luifel aan de Herenweg 96 
in Heemstede. Kaarten á  € 12,50 
zijn verkrijgbaar via www.haarlem-
schetooneelclub.nl of 023-5380076 
(bij afwezigheid inspreken). x

Alleen een enkeling wil
blijven en gelukkig zijn

HTC speelt 'De stad waarin zij kwamen'

Regisseur Ko van Leeuwen: "De karakters in dit stuk hebben een grote verschei-
denheid en dat maakt het extra interessant. De acteurs van de HTC kunnen dit 
aan en zijn zich bewust wat de impact van hun rollen is (Foto: Christa Warmer-
dam).

haarlem/regio - De krantenviewer van 
het Noord-Hollands Archief is met 
ingang van 5 april uitgebreid met vijf 
bijzondere lokale kranten. Het gaat 
om het Haarlemsch Advertentieblad 
(1879-1905), Het Bloemendaalsch 
Weekblad (1907-1941), De Zondags-
bode voor Zandvoort en Aerdenhout 
(1912-1918), Bloemendaal's editie 
(1925-1929) en De Eerste Heemsteed-
sche Courant (1928-1938, 1940).

Alle toegevoegde kranten dateren 
van voor de Tweede Wereldoorlog. 
De Bibliotheek Haarlem en omstre-
ken had de kwetsbare kranten in 
bezit en verwierf subsidie van de 
Provincie Noord-Holland om ze 
stuk voor stuk te digitaliseren. Nu 
berusten de papieren kranten in 
de depots van het Noord-Hollands 
Archief en zijn de scans voor ieder-
een online te bekijken en doorzoe-
ken in de krantenviewer via www.
noord-hollandsarchief.nl/kranten.
In de betreffende kranten zijn naast 
het gemeentenieuws veel lokale 
nieuwtjes en advertenties te vinden. 
Waarvoor men adverteerde was 
typisch voor de tijd, zoals de vraag 
naar dienstmeisjes, de verhuur van 

kamers en de verkoop van - veelal 
inmiddels niet meer verkrijgbare -
producten. In Bloemendaal's editie 
van 29 mei 1926 wordt in de rubriek 
'gevonden voorwerpen' zelfs een 
gevonden gulden aangeboden. Het 
zijn stuk voor stuk berichten en 
advertenties die de geest van de tijd 
ademen en samen een prachtige 
onderzoeksbron vormen. x

Vijftal oude lokale kranten
ook digitaal doorzoekbaar

(Afbeeldingen: Noord-Hollands 
Archief)
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 
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zandvoort - In de serie Kerkplein-
concerten ontvangt Stichting Classic 
Concerts aanstaande zondagmid-
dag het jeugdkoor Classics Frogs, 
dat onder leiding staat van Lorenzo 
Papolo. De Classic Frogs is het jeugd-
koor van Muziekschool Waterland uit 
Purmerend. Het koor is ontstaan uit 
leden van De Kickers die, nadat ze dit 
kinderkoor moesten verlaten, graag 
op een hoog niveau wilden blijven 
doorzingen. Nog altijd komt de groot-
ste doorstroom uit dit jongste selec-
tiekoor van de muziekschool. Mede-
werking zondagmiddag 15 april wordt 
verder verleend door pianist Tim Dee-
len en sopraan Femke Leek.

Het koor Classic Frogs heeft een 
breed repertoire, variërend van 
musicals tot klassiek, kent werk-
weekenden en maakt tournees. De 
leeftijd van de koorjongeren ligt 
tussen de 15 en 24 jaar. De Classic 
Frogs staat onder professionele lei-
ding van dirigent Lorenzo Papolo. 
Tim Deelen is de vaste begeleider. 
Culturele uitstapjes en koorfesti-
vals dragen bij tot de ontwikkeling 
van het koor. Zo is het jeugdkoor 
op 21 april toegelaten tot het fes-
tival Hoorn, Oude Muziek Nu, afd. 
klassiek, tevens de voorronde van 
het Nederlands Koorfestival en gaat 
het een week later naar het Euro-
pees Muziekfestival voor de jeugd 
in het Belgische Neerpelt, waar het 
in 2010 een tweede prijs behaalde. 
Op het Limburgs Koren Festival was 
het koor eveneens goed voor een 
tweede prijs. Eerder nam het deel 
aan het Europees Muziekfestival in 
Kopenhagen/ Malmö. Hoogtepun-
ten waren verder een trip naar Italië 
met onder andere een optreden in 
de Dom van Florence en een tour-
nee door Canada en Amerika. Ook 
werd deelgenomen aan het Csiperó-
festival in Kecskemét in Hongarije.
Het jeugdkoor van de muziek-
school is tevens diverse malen 
op bezoek geweest bij het jeugd-
koor Voice&Fun in Möhnesee (D). 
Voor diverse grote producties is er 
regelmatig samenwerking met De 
Nederlandse Opera. Het zangdeel in 
de balletproductie 'Notenkraker en 
Muizenkoning' van Het Nationaal 
Ballet wordt traditioneel ingevuld 
door het jonge zangtalent van de 
koren van Muziekschool Water-
land. Het jeugdkoor repeteert iede-
re vrijdagavond in Muziekschool 
Waterland aan de Geulenstraat in 
Purmerend. Om toegelaten te wor-
den is auditie verplicht.
Tim Deelen, geboren op 20 decem-
ber 1991, begon op 6-jarige leeftijd 
met pianospelen. Vier jaar later 

werd hij geselecteerd voor de oplei-
ding van jong talent in de klassieke 
muziek programma op de Music 
Academy van het conservatorium 
in Amsterdam. Hij zit thans in de 
Jong Talentklas van het Conservato-
rium van Amsterdam, waar hij les 

heeft van Marjes Benoist. Femke 
Leek, is sopraan en koorlid.
Aanvang zondagmiddag 15 april is 
15.00 uur in de Protestantse Kerk 
aan het Kerkplein in Zandvoort. 
De toegang bedraagt € 5,-. Zie ook 
www.classicconcerts.nl. x

Topkoor naar de kust
Classic Frogs in serie Kerkpleinconcerten

Jeugdkoor The Classic Frogs is één van de topkoren van Muziekschool Water-
land. De leden in de leeftijd van 15 tot 24 jaar hebben ruime koorervaring 
opgedaan bij de kinderkoren van de voornoemde muziekschool uit Purmerend 
(Publicteitsfoto).

santpoort-zuid - Op zaterdag 21 april, 
aanvang 20.00 uur, wordt er in de Bre-
derode Daltonschool in Santpoort-
Zuid een benefietoptreden en veiling 
georganiseerd voor de weeskinderen 
in Kathmandu.

In de voorbije zomervakantie is een 
leerkracht (juf Asli) naar Nepal afge-
reisd om daar vrijwilligerswerk te 
gaan doen in een Tibetaans- Boed-
dhistisch klooster in Kathmandu. 
De kinderen die daar wonen, vooral 
weeskinderen, slapen en eten op de 
grond. Onderwijs hangt af van vrij-

willigers, kortom zij kunnen wat 
hulp gebruiken.
Het benefietconcert wordt verzorgd 
door de band What's Next'. Een 
entreekaartje kost € 10,-. Tevens is 
er een veiling van de schilderijen 
gemaakt door de kinderen van de 
school. De opbrengst van de avond 
gaat integraal naar schoolboeken, 
medicatie, kleding en houten bed-
den voor de kinderen en jongeren 
tussen 6 en 21 jaar.
Het benefietoptreden is geschikt 
voor iedereen, jong en oud. x

Benefietoptreden voor Nepal

heemstede - Vorige week dinsdag heeft 
het Generatiemixkoor een swingend 
optreden verzorgd voor de bewoners 
van Kennemerduin. De senioren van 
het seniorenkoor 'Sing In' die elke 
dinsdagochtend zingen bij Welzijn 
Ouderen Heemstede hebben samen 
met  groep zes van de  Jacobaschool 
een koor gevormd. Dit gelegenheids-
koor was een éénmalig project en is 
onderdeel van het programma van 
de Generatiemix. De kinderen heb-

ben liedjes ingestudeerd van vroe-
ger en de senioren hebben liedjes 
ingestudeerd die de kinderen nu 
zingen, waaronder een rap waar ook 
de bewoners van Kennemerduin 
gezellig aan meededen. Jong en oud 
samen zingen daar wordt iedereen 
vrolijk van. Het geheel stond onder 
leiding van juf Marianne en dirigent/
pianist Loek van der Meer. x

'Jong en oud samen zingen daar
wordt toch iedereen vrolijk van'

Optreden Generatiemixkoor

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 15 
april om 15.00 uur speelt het Balkan 
Kwartet Souvenir in 't Mosterdzaadje  
volks- en zigeunermuziek uit Roe-
menië, Macedonië en Hongarije. Dit 
professionele kwartet bestaat uit de 
Macedonische violist Robert Cekov, 
de Roemeense bassist Mihai Scarlat, 
de Roemeense cimbalist Vasile Luca 
en de Nederlandse panfluitiste Mar-
lies de Roos.

door Paula Blom

Naast het werk in orkest blijft de 
muziek uit hun geboortestreek 
hartstochtelijk aanwezig, het zit in 
hun bloed. Voor een bijzonder pro-
ject van het Holland Symfonia bun-
delden de mannen hun krachten 
en bleven ze wegens succes als trio 
samenwerken. Ze vroegen Marlies 
de Roos erbij met haar panfluit en 
sindsdien heet het Balkan Kwartet 
Souvenir.
Balkan Kwartet Souvenir brengt 
muziek ten gehore die afkomstig 
is uit verschillende Balkan landen. 
Muziek die al eeuwenlang van gene-
ratie op generatie wordt overgele-

verd en daardoor de geest van de 
muziek in stand weet te houden.
Robert Cekov, Mihai Scarlat en 
Vasile Luca hadden, voor ze naar 
Nederland kwamen, al een lange 
geschiedenis met Balkan muziek 
achter de rug. Marlies de Roos sluit 
hier, dankzij een specialisatie in de 
Roemeense folklore, naadloos bij 
aan. Zij maken uit de verzamelde 
zigeunermuziek hun eigen bewer-
kingen. De melancholieke Doina's 
die van oorsprong uit het verre 
oosten komen worden wel verge-
leken met de westerse 'Blues'. En 
Hongaarse muziek, ook wel muziek 
van het hart genoemd. Het wordt 
dus een opzwepend, weemoedig 
en vooral warmbloedig concert in 
't Mosterdzaadje.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Warmbloedige klanken

(Publicteitsfoto).

heemstede - Zondag 15 april zal het 
laatste Theeconcert van dit seizoen 
in de Oude Kerk aan het Heemsteed-
se Wilhelminaplein klinken. Precies 
om 15.00 uur neemt het Kennemer 
Klassiek plaats op het podium en zal 
er een uur lang gevarieerde kamer-
muziek  te beluisteren zijn. Op het 
programma staan werken van Beet-
hoven, Schubert en Bottesini. Meer 
informatie over de muziek staat op 
het programma staan dat men in de 
kerk krijgt uitgereikt.
Het Kennemer klassiek bestaat 
uit amateurmusici die sinds 1989 
muziekavonden voor patiënten ver-

zorgen, eerst in het vroegere Zeeweg 
Ziekenhuis, later in het Kennemer 
Gasthuis en andere instellingen. Ook 
buiten de ziekenhuiswereld geeft het 
gezelschap regelmatig concerten.
De samenstelling van Kennemer 
Klassiek varieert per concert. Dit con-
cert wordt verzorgd door Cornelien 
Schaafsma - fluit, Jaap van Luin - kla-
rinet, Willem Veenhoven - piano en 
Willem Marsman - cello. De toegang 
is gratis, na afloop is er de gebruike-
lijke collecte en is er in de naastge-
legen Pauwehof tijd voor samenzijn 
met thee, koffie en gebak. x

Kennemer Klassiek verzorgt
slotconcert in de Oude Kerk
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UitTips UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op 
www.patronaat.nl. Voor de Toneel-
schuur en Filmschuur, tel. 023-
5173910 en www.toneelschuur.nl. 
Tevens Kaartverkoop bij Start at 
Rabobank, Grote Houtstraat 5 in 
Haarlem.

Vrijdag 13 april

Romantiek én ritme

20.00 | Het beroemde Franse Pia-
noduo Mark Solé-Leris & Frédéric 
Chauvel speelt werken van Grieg, 
Liszt en Mendelssohn, maar ook 
Gershwin en Zuid-Amerikaanse 
ritmes van het duo Whipple & 
Morales. Gratis [na afloop collec-
te]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl

Leopold String Trio

20.15 | Isabelle van Keulen - viool, 
Lawrence Power - altviool en Kate 
Gould - cello. M.m.v. Rüdiger Lud-
wig - contrabas en Ulrike Payer 
- piano. Werken van Beethoven, 
Dohnanyi en Schubert. € 28,-. 
Philharmonie, Kleine Zaal.

Dolf Jansen

20.15 | Dolf Jansen nadert zijn 
25-jarig jubileum. En heeft nog 
steeds [bijna] al zijn haar en een 
lichaam waar menig dertiger 
zachtjes van moet huilen. € 23,75 
| € 20,75 | € 17,75. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Patronaat

21.00 | Uriah Heep [UK]. Hard- en 
progressiva rock. € 34,-. Dom-
melsch Zaal. 21.00 | DANZ! Dé 
perfecte avond uit voor iedereen 
die van herkenbare dance clas-
sics houdt. € 10,-. Kleine Zaal. 
22.00 | Irrational Library Presents: 
Reverse Cowboys, Mark Lotter-
man Band en BomberLéo. Blue-
grass, country en rock 'n roll, 
gratis in het Café.

Zaterdag 14 april

Patronaat

20.30 | Pokey LaFarge & The South 

City Three: een rauwe mix van 
country blues met een stevige 
scheut Western swing. € 12,50. 
Kleine Zaal. 21.30 | Haarlem Reg-

gea Movement. Met Friction en One 
Unity. Gratis in het Café. 22.00 | 
Hardstyle Scene. Brede line-up 
aan hardstyle. € 21,- [18+]. Dom-
melsch Zaal.

Zondag 15 april

Klassieke middag

13.30 | Klassieke- en lichtklas-
sieke muziek van o.a. Verdi, 
Tsjaikovski, Wagner, Moessor-
gsky, Elgar, Bach, Weber, Vivaldi, 
Mozart en Widor op draaoiorgel. 
Gratis entree. Draaiorgelmuseum 
Haarlem, Küppersweg 3 in Haar-
lem. www.draaiorgelmuseum.
org.

De Gebroeders Leeuwenhart [7+]

14.30 | Het bijna mythische en 
onconventionele jeugdboek van 
Astrid Lindgren is de basis voor 
deze productie van Theater Terra. 
€ 20,- | € 17,- | € 14,- [jeugd € 17,- | 
€ 14,- | € 11,-]. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Favorietenconcert

15.00 | Het 60-jarig jubilerend 
Haarlems Symfonisch Blaasor-
kest o.l.v. Matthijs Broers ver-
zorgt een programma met favo-
riete stukken uit de afgelopen 
jaren. € 12,- [t/m 12 jaar, 65+, CJP 
en HaarlemPas € 10,-]. Reserve-
ren mogelijk via www.hasbo.nl. 
Groenmarktkerk, Nieuwe Groen-
markt 12 in Haarlem.

Theeconcert

15.00 | Het Kennemer Klassiek 
voert werken uit van Beethoven, 
Schubert en Bottesini. Gratis [col-
lecte na afloop]. Oude Kerk, Wil-
helminaplein in Heemstede.

Koorconcert

15.00 | Jeugdkoor Classic Frogs 
met werken van o.a. Bernstein, 
Freddie Mercury, Fauré, Mozart 
en Rossini. M.m.v. pianist Tim 
Deelen en sopraan Femke Leek. € 
5,-. Protestantse Kerk, Kerkplein 
in Zandvoort. www.classiccon-
certs.nl

4 Men on Rye

15.00 | Zang en percussie: Ed 
Remmé, gitaar en zang: Maarten 
Eijsker, gitaar en zang: Ron Knot-
ter en basgitaar en zang: Frank 
Jut. M.m.v. drummer Nanning 
van der Hoop. Grand Café de Rust-
hoek, Bloemendaalseweg 141 in 
Bloemendaal. Gratis entree.

Balkan Kwartet Souvenir

15.00 | Volks- en zigeunermuziek 
uit Roemenië, Macedonië en Hon-
garije. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Film & Vrouw

16.00 | Twee films [A Room with 
a View van James Ivory & Pane e 
Tulipani, van Silvio Soldini] en 
tussendoor genieten van de Gulle 
Tafel. € 47,50. Philharmonie, Klei-
ne Zaal.

Salon Tango

19.00 | Salon Argentijnse Tango, 
met beginnerslessen vooraf vanaf 
16.30 uur. € 8,-. Perron 3A, Wacht-
kamer Tweede Klasse, NS Station 
Haarlem. www.elcompas.nl "

Candy Dulfer & Band

21.00 | De koningin van de saxo-
foon in Haarlem. Een dampende 
avond met vette funk in het voor-
uitzicht. € 20,-. Patronaat, Dom-
melsch Zaal. x

santpoort-noord - Een buitenkans-
je mag je het wel noemen, dat het 
Franse pianoduo Mark Solé-Leris 
en Frédéric Chauvel uit Nice vrijdag 
13 april om 20.00 uur te gast is in 't 
Mosterdzaadje. Een geluksdag der-
halve als je deze pianomeesters aan 
het werk kunt zien. Daar is, als je ze 
ook eenmaal gehoord hebt, geen 
woord van gelogen.

door Michiel Rehwinkel

Mark Solé-Leris en Frédéric Chau-
vel organiseren al ruim vijftien 
jaar verschillende muziekfesti-
vals in Zuid-Frankrijk, waaronder 
het 'Festival des Portes du Mer-
cantour' en 'Festival de la Haute 
Tinée'. Mark en Frédéric ontvan-
gen tijdens deze zomers interna-
tionale artiesten, componisten en 
hebben veel muziekvrienden in 
Europa en daarbuiten. Ook zijn 
ze heel betrokken met les geven, 
waaronder aan het Conservatoi-
re Départementale de Musique 
Agréée des Alpes Maritimes in 
Frankrijk. Sinds 2006 organiseren 
ze het 'Concours International de 
piano à 4 mains de Valberg'. Ook 
treden ze veel op.
"Ik zie ze daarom als wereldreizi-
gers", aldus de in Santpoort-Noord 
woonachtige Wit-Russische flui-
tiste Dasha Beltiukova, die samen 
met harpiste Mirjam Rietberg en 
de Russische sopraan Anna Azer-
nikova het MirAnDa Trio vormt. 
"In juli 2011 ben ik met het MirAn-
Da Trio voor een paar optredens 
naar Zuid-Frankrijk geweest. We 
vonden het er heel erg leuk: de 
organisatie, locaties van de con-
certen, de persoonlijke ontvangst, 
een safari met de harp door het 
Nationaal park Mercantour. Het 
was geweldig."

Programma
Op het programma aanstaande 
vrijdag in Santpoort staan Grieg 
(onlangs behaalden ze de eerste 
prijs bij het Grieg Concours in 
Oslo), Liszt en Mendelssohn. Maar 
ook gaan Mark en Frédéric swin-
gen in de bekende Rhapsody in 
Blue uit 1924 van de toen 25-jarige 
George Gershwin en de Zuid-Ame-

rikaanse ritmes van het componis-
ten- en pianoduo Kirk Whipple en 
Marilyn Morales. Een programma 
vol romantiek en ritme.
De volksmuziek uit Noorwegen 
komt in de dansen prachtig tot 
zijn recht. Toegankelijke melodie-
en en spannende ritmes die een 
opgewekt gemoed geven. De Pre-
ludes van Liszt zijn symfonische 
gedichten, vol romantische the-
ma's. Na nog een paar lieftallige 
variaties van Mendelssohn komen 
ze na de pauze terug met de pak-
kende muziek van Gershwin, de 
'Rapsody in Blue'. Helemaal van 
deze tijd is het werk dat Whipple 
en Morales schreven. Met dit Ame-
rikaans-Cubaanse duo vormen 
Frédéric Chauvel en Mark Solé-
Leris het United Nations Piano 
Quartet.

Uitwisseling?
Dasha, tot slot: "Jaarlijks organi-
seren wij ons 'eigen' concert in 
Amsterdam. Dit keer, als uitwis-
seling, organiseren wij een paar 
optredens voor Mark en Frédéric 
in Nederland (zondag 15 april tre-
den ze ook op in het programma 
Spiegelzaal en 's middags om 
15.00 uur zijn ze te beluisteren in 
de Engelse Kerk op het Begijnhof 
in Amsterdam, -red.). Misschien 
wordt dat een leuke traditie, een 
muziekuitwisseling?"
't Mosterdzaadje is te vinden 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, tel.023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. De toegang is vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk 
(richtbedrag € 10,-). Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Geluksdag voor muziekliefhebbers met
romantiek en ritme op Vrijdag de 13de

Buitenkansje met Franse meesterpianisten in 't Mosterdzaadje

Onder de indruk van hun vakman-
schap haalde het MirAnDa Trio de 
Franse pianisten Mark Solé-Leris 
en Frédéric Chauvel naar Nederland 
(Publiciteitsfoto)

vogelenzang - Woensdag 18 april 
heeft men de unieke kans om 's 
avonds in de Amsterdamse Water-
leidingduinen te mogen wandelen. 
Om de natuur haar rust te gun-
nen zijn natuurgebieden normaal 
alleen toegankelijk van zonsopgang 
tot zonsondergang. De boswachter 
neemt de wandelaars mee over een 

leuke route en laat zien en horen 
hoe de natuur gedurende de avond 
veranderd. De start is om 20.00 uur 
bij ingang Oase aan de Vogelenzang-
seweg, deelname kost € 5,-. Aanmel-
den kan bij bezoekerscentrum De 
Oranjekom, tel. 020-6087595. x

's Avonds het duin in

(Foto: Waternet).

haarlem - Van Guiseppe Verdi werd 
destijds al door recensenten gezegd 
dat hij muziek voor draaiorgels 
schreef; men noemde hem schert-
send 'de draaiorgelcomponist'. Hij 
trok zich daar niets van aan en bleef 
één van de bekendste operacompo-
nisten. Ook Mozart, Beethoven en 
Haydn schreven al muziek voor klei-
ne orgeltjes, die in mooie uurwer-
ken waren ingebouwd. Tsjaikovski 
kreeg zijn muzikale inspiratie door 
een orchestrion, dat zijn vader in 
huis had staan. Het Draaiorgelmu-
seum Haarlem heeft ook in 2012 
de Klassieke Middagen weer op het 
programma gezet alwaar men weer 
kan genieten van mooie klassieke- 
en lichtklassieke muziek van onder 
andere Verdi, Tsjaikovski, Wagner, 
Moessorgsky, Elgar, Bach, Weber, 
Vivaldi, Mozart en Widor. De orgels 
van de museumcollectie worden 
aangevuld met het draaiorgel 'de 
Piccolo' uit Groningen.

De Klassieke Middag vindt plaats op 
zondag 15 april tussen 13.30 en 16.00 
uur. Het Draaiorgelmuseum Haar-
lem is te vinden aan de Küppersweg 
3 in Haarlem, de toegang is gratis. x

Klassieke orgelmiddag

De Piccolo (Publiciteitsfoto).
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Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

Haarlem - “Als ik het bedrijf moet typeren, 
dan stel ik de begrippen persoonlijke 
aandacht en optimale dienstverlening 
voorop”, vertelt Guy Troupin. Als vijfde 
generatie Troupin in het bedrijf heeft 
Guy de ervaring van zijn voorgangers 
meegekregen en combineert dat met 
de wensen van de klanten van deze 
tijd. “Daarom zijn wij gespecialiseerd in 
persoonlijke en bijzondere monumenten. 
In samenspraak met de klant ontstaat er 
bijna altijd een speciaal gedenkteken. 
Soms is het een eigen ontwerp, ook werken 
we samen met door ons geselecteerde 
kunstenaars voor specifieke wensen.”  

Troupin Natuursteen bestaat sinds 1898. De 
showrooms in de Lange Herenstraat bevatten 
talloze materialen en gedenkstenen. “Naast de 
monumenten is er veel vraag naar natuursteen 
in de bouw. Denk hierbij aan vensterbanken, 
aanrechtbladen en tuinaccessoires. Wij 
kunnen alles op het gewenste formaat 
maken en hebben zeer snelle levertijden.” 
Troupin heeft veel mogelijkheden op het 
gebied van natuursteen. Het bedrijf is 
specialist in graniet, ruwe natuursteen, 
marmer en kalksteen. “Tegenwoordig 
worden de meeste gedenktekens gemaakt 
van graniet. De belangrijkste eigenschappen 
van graniet zijn de vorstbestendigheid en 
de duurzaamheid. Wij produceren alles zelf 
en door de moderne technieken en diverse 

materialen zijn er nauwelijks beperkingen. 
Zo zijn er vele combinaties mogelijk met 
duurzame materialen als glas, RVS en brons”, 
vervolgt Guy gepassioneerd.  “Klanten die 
bij ons langs komen zien de producten in de 
showroom en de manier waarop ze  gemaakt 
worden. Bij ons is het hele traject van de ruwe 
steen tot bijzonder monument zichtbaar.” 
Het ambachtelijke bedrijf houdt zich naast 
het vervaardigen van nieuwe monumenten 
ook bezig met de restauratie van oude 
monumenten. Het aanbrengen van nieuwe 
inscripties in bestaande monumenten 
of het helemaal opnieuw beletteren 
van een monument behoren ook tot de 
dienstverlening van de oudste steenbewerker 
van Haarlem. Troupin heeft ook een ruime 
keus aan sierurnen, van eenvoudig tot eigen 
ontwerp. Een bezoek aan het bedrijf aan de 
Lange Herenstraat zal de moeite meer dan 
waard zijn. Guy Troupin heeft onlangs zijn 
nieuwe website gelanceerd, hierin valt veel 
te zien en te ontdekken. Wilt u zich alvast 
oriënteren alvorens Troupin te bezoeken dan 
is het zeker de moeite waard om de website 
te bezoeken! Bellen voor informatie kan 
natuurlijk ook.

Troupin Natuursteen B.V.
Lange Herenstraat 30-28
2011 LJ Haarlem, tel. 023-5326013
www.troupinnatuursteen.nl

Troupin Natuursteen: Ruim een eeuw vakmanschap
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bennebroek - Op 12 april stromen er 
ruim zeventig bezoekers samen in 
het voormalige gemeentehuis voor 
de opening van een tentoonstelling 
over het leven in en om Bennebroek 
van 1939 tot en met 1945. Te zien 
zijn indrukwekkende objecten, soms 
gevonden onder een vloer in een 
woning van NSB'ers. Het Crash muse-

um heeft een prachtige maquette ter 
beschikking gesteld met de lanceer-
installatie van de V-1 raketten aan de 
Bekslaan. Een andere maquette toont 
de piloot die uit een neergeschoten 
vliegtuig klimt.

door Ruud Vader

De officiële opening gebeurt, na 
een inleiding van Marga van der 
Wel-Boers, door burgemeester 
Ruud Nederveen. Hij onthult een 
tekening van 'Drie vlugtende Jood-
sche Vrouwen', die werd gevonden 
achter het behang van een woning 
aan de Rijksstraatweg. De tentoon-
stelling is nog te bezichtigen tot 

en met 14 mei, op werkdagen van 
08.30 tot 12.30 uur.
De tentoonstelling maakt deel uit 
van een serie evenementen rond 
4 en 5 mei. Zo wordt op dinsdag 
24 april ook een filmavond gehou-
den, waarbij originele Polygoon 
Profilty Journaals een beeld geven 
van Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Vanaf de mobilisatie, 
het uitbreken van de oorlog en het 

'Dorp in oorlogstijd'
Veel unieke objecten en vondsten in Bennebroek

De entree van de tentoonstelling werd opgeluisterd door vier leden van de Bin-
nenlandse Strijdkrachten (BS) in het traditionele uniform (Foto: BS groep Nico 
van Gijn)

Dubbel jubileumDubbel jubileum Nieuw 'wapen'Nieuw 'wapen'

vogelenzang - Het is een komen en 
gaan van fotografen, schilders en 
dagjesmensen. Alle belangstellen-
den lijken maar één doel te hebben 
en dat is een mooi plaatje te maken 
van het kunstwerk gemaakt door 
Frank Stolk. In aanloop naar het 
Bloemencorsoweekend maakte de 
Hillegomse kunstenaar aan de 2e 
Doodweg in Vogelenzang (vlakbij 
camping Vogelenzang) een schit-

terend levend kunstwerk met de 
toepasselijke titel 'Uit het hart 
gegrepen'. In het bollenveld van 
100 bij 45 meter laat de kunstenaar 
een groot hart naar voren komen 
door bloemen weg te halen. Met dit 
kunstwerk verstaat de kunstenaar 
dan ook letterlijk 'de kunst van het 
weglaten'. x

Is het geen plaatje?

(Foto: Christa Warmerdam).

zandvoort - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag kwam er rond 02.15 
uur een melding binnen van een 
brandende motorfiets aan de Van 
Speijkstraat. De brandweer kwam 
naar de locatie om de brand te 
blussen. Brandstichting wordt 
niet uitgesloten en de politie is 
benieuwd of er mensen zijn die 
rond het tijdstip van de brand 
iets opgemerkt hebben wat met 
de brand te maken heeft. Infor-
matie kan worden doorgegeven 
aan de politie in Zandvoort via 
het telefoonnummer 0900-8844. 
Anoniem informatie doorgeven 
kan via Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000. x

Motor uitgebrand

Vervolg zie elders

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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bloemendaal - Een groot familie-
feest werd het: de verjaardag van 
mevrouw Leereveld-Looman. Vorige 
week woensdag werd zij 100 jaar en 
dat werd in groot gezelschap gevierd 
in woonzorgcentrum De Rijp, waar 
ze woont. Ook burgemeester Ruud 
Nederveen kwam haar feliciteren.

door Louise Leupen

Op de dag dat de Titanic op 11 april 
1912 vanuit het Ierse Queenstown 
naar New York vertrok, werd Marie 
Leereveld-Looman geboren. Ze was 
de oudste van dertien broers en 
zusjes.
Mevrouw Leereveld heeft twee oor-
logen meegemaakt. Ze was zeven 
jaar toen de eerste wereldoorlog 
eindigde en 29 jaar toen de tweede 
wereldoorlog uitbrak. Kort daar-
voor was ze verhuisd van Amster-
dam naar Haarlem. Toen in 1943 
haar tweede kind werd geboren, 
was het moeilijk om aan melk te 
komen, weet ze nog. Ze kreeg vijf 
dochters en twee zonen, en heeft 
inmiddels elf kleinkinderen en elf 
achterkleinkinderen die allemaal 
gekomen waren.
Hoe lukt het om zo oud te worden? 
Dochter Willy denkt dat het komt 
door haar heel veel aandacht te 
schenken. "Er zijn wel eens mede-
bewoners die zeggen: 'Daar komt 
weer een dochter van haar!' We bof-
fen natuurlijk met zo'n grote fami-
lie; ze krijgt elke dag bezoek. Het 
is anders als je maar één kind hebt 
dat ook nog eens in het buitenland 
woont. En mijn moeder is sterk, dat 
zeggen de doktoren ook."
Van de burgemeester kreeg 

mevrouw Leereveld behalve bloe-
men, ook een ingelijst etsje met 
een afbeelding van het gemeente-
huis. De burgemeester bezoekt zo'n 
zes keer per jaar een honderdjarige. 
"Wat ik bijzonder aan deze bijeen-
komst vind, en dat maak je eigenlijk 
haast nooit mee bij een honderdja-
rige, is dat deze mevrouw zo'n grote 
receptie zichtbaar reuze leuk vindt; 
als een Koningin ontvangt ze alle 
aandacht."
De dochters hadden een liedje 
gemaakt op een melodie die hun 

moeder vroeger altijd op de piano 
speelde. Het refrein werd door 
iedereen uit volle borst meegezon-
gen. Behalve pianomuziek, speelde 
buiten een orgel en werden er heli-
umballonnen opgelaten. Dochter 
Nanda: "Voor ons is het zeker his-
torie dat we hier met z'n allen bij 
elkaar zijn en dat mijn moeder nog 
in leven is, daar zijn we heel dank-
baar voor." De blijdschap en waar-
dering vermengd met de muziek 
maakte er voor alle aanwezigen een 
heel bijzonder samenzijn van. x

Levenslust en een lach
Honderjarige geniet van drukbezochte receptie

De jarige mevrouw Leereveld, hier omringd door haar kinderen en de burge-
meester.  Ook alle klein- en achterkleinkinderen, buren en vrienden van vroeger 
kwamen haar feliciteren (Foto: Louise Leupen).

overveen - Geheel volgens Bloemen-
daalse traditie bracht burgemees-
ter Ruud Nederveen op dinsdag 10 
april een bezoekje aan het 60-jarige 
bruidspaar Heus-Rozenburg.

Piet Heus en Jenny Rozenburg 
trouwden op 5 april 1952 in Sittard. 
De twee Hagenezen leerden daar 
het Bourgondische leven waarde-
ren. Piet Heus werkte in de beton-
bouw, met de Staatsmijnen als 
grootste opdrachtgever. Een druk-
ke, maar leerzame tijd met onder 
andere de geboorte van de oudste 
zoon. De kolenmijnbouw verdween 
steeds verder naar de achtergrond 
en de opdrachten van de heer Heus 
lagen steeds vaker in het midden en 
westen van het land, waaronder de 
Hoogovens.
Het gezin verhuisde naar Castricum 
waar nog twee dochters en twee 
zonen geboren werden. Het huis 
werd te klein en Overveen bood 
uitkomst. Een groter huis, veel 
onderwijsfaciliteiten in de omge-

ving. Piet Heus bleef aan de slag als 
aannemer.
Inmiddels woont het echtpaar al 45 
jaar in Overveen. In die tijd is Heus, 
werkzaam bij Van Hattem en Blan-
kevoort uit Beverwijk, uitgezon-
den naar Nigeria om daar de lokale 
directie te versterken. Zonder zijn 
gezin, dus na korte tijd keerde 
hij terug om in de directie van de 
Stevin-groep zitting te nemen. Na 
negen jaar brak zijn pensioenge-
rechtigde leeftijd aan, maar Heus 
was een aannemer in hart en nieren 
en zocht een interim functie bij een 
bevriende maatschappij. Dit keer 
vertrok hij samen met zijn vrouw 
naar Saudi Arabië. Na twee jaar Mid-
den-Oosten kwamen ze terug naar 
Nederland en pakten hun fijn leven 
in Overveen weer op.
Het diamanten bruidspaar heeft 
hun huwelijksfeest in familiekring 
gevierd. x

En nog een felicitatie!
Diamanten bruidspaar Heus-Rozenburg

(Foto: Cor van Iperen).

heemstede - Woensdagmiddag 25 
april organiseert Verpleeghuis 
en Woonzorgcentrum Bosbeek in 
Heemstede een grote Fancy Fair. 
Op de rommelmarkt kan uitgebreid 
worden rondgesnuffeld. Er is een 
grote boekenkraam. Ook zijn er 
religieuze artikelen, kaarten, hand-
werk en een breed scala aan huis-
houdelijke spullen. Bij het rad van 
fortuin en de grote loterij zijn vele 
prijzen te winnen, geschonken door 
leveranciers en middenstanders 
van Heemstede. Aan de inwendige 
mens is gedacht: haring, poffertjes 

en koffie met taart zijn verkrijgbaar. 
De opbrengst is geheel voor het 
goede doel. Een gedeelte wordt 
geschonken aan een kleinschalig 
kledingatelier voor gehandicapten 
in Sumatra. Daarnaast gaat Bosbeek 
extra voorzieningen treffen voor de 
cliënten. Vorig jaar is bijvoorbeeld 
een ringleiding aangelegd in het res-
taurant. Men is welkom in Bosbeek 
op woensdag 25 april van 13.30 tot 
15.30 uur aan de Glipper Dreef 209, 
naast wandelbos Groenendaal. De 
toegang is gratis. x

Fancy Fair bij Bosbeek

bloemendaal - De provincie Noord-Hol-
land heeft per brief laten weten dat 
de afschrijvingstermijnen voor de 
renovatie van het gemeentehuis van 
Bloemendaal gangbaar zijn. Dit naar 
aanleiding van vragen die het col-
lege van B&W aan de provincie had 
gesteld. Volgens de provincie is de 
Gemeentewet leidend bij het hante-
ren van afschrijvingstermijnen en zijn 
de termijnen voor de renovatie van 
het gemeentehuis in overeenstem-
ming met die wet.

Om de centrale huisvesting van het 
gemeentehuis mogelijk te maken 
is een renovatie en uitbreiding van 
het pand nodig waarmee een zoge-
naamd bouwkundig nieuwbouwni-
veau wordt gerealiseerd. De gehan-

teerde afschrijvingstermijnen zijn 
een gevolg daarvan. De antwoor-
den van de provincie bevestigen 
het standpunt van accountantskan-
toor Ernst & Young dat in februari 
per brief heeft laten weten dat de 
afschrijvingstermijn van 40 jaar in 
de praktijk een gangbare termijn 
is.
Wethouder Tames Kokke van ruim-
telijke ordening is tevreden met de 
uitspraak. "Sinds het aantreden van 
dit college werken we zeer zorgvul-
dig aan dit project. Maar rondom de 
te hanteren afschrijvingstermijnen 
leek een beeld te ontstaan van een 
gemeente die met cijfers rommelt. 
Ik vind het daarom belangrijk dat 
twee onafhankelijke bronnen ons 
beleid bevestigen." x

Afschrijvingstermijn renovatie
gemeentehuis blijkt gangbaar

heemstede - Enige weken geleden 
melde Willem Meuwese als bestuur-
der van het CDA Heemstede zijn idee 
om de bibliotheek te verplaatsen 
naar de Binnenweg. Eén en ander in 
combinatie met een Lees-Café en een 
StudieZolder.

Dit idee is niet toevallig rond die 
tijd gelanceerd, immers de biblio-
theek zal vroeg of laat met onder-
houd of een verhuizing te maken 
krijgen en er is recent geopperd dat 
de bibliotheek naar het nieuw aan 
te leggen Havengebied zou kunnen 
verhuizen.
De gedachte om de bibliotheek in 
het centrum van de activiteiten - 
dus in de winkelstraat te huisvesten 
in een hedendaags concept - heeft 
ondertussen veel bijval gekregen. 

Zo liet de Historische Vereniging 
Heemstede/Bennebroek de waar-
dering blijken voor het idee van de 
huisvesting in het oude Postkan-
toor.
Het CDA Heemstede heeft gezien 
de vele en breed geplaatste reac-
ties besloten de gedachte verder 
te onderzoeken en heeft allereerst 
de winkeliersvereniging van de 
Binnenweg uitgenodigd om van 
gedachten te wisselen. Deze heeft 
ondertussen positief gereageerd op 
de uitnodiging met Willem Meu-
wese en de afspraak staat in de 
agenda. Geïnteresseerden worden 
verzocht hun idee over dit thema 
toe te sturen of bekend te maken 
in de verschillende chatboxen over 
dit thema (Twitter/Linked-In en 
CDAHeemstede.nl). x

Bibliotheek naar de Binnenweg?
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

www.sandertweewielers.nl

Bloemendaalseweg 76 Bloemendaal 

023-5253123

De elektrische fiets opstapdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 april 
van 11.00 – 16.00 uur voor de winkel van SANDER TWEEWIELERS
Bloemendaalseweg 76 in Bloemendaal
De stand wordt door Bikeland en Sander Tweewielers ingericht.

VOOR DE SNELLE BESLISSERS:
Bij de bestelling van een elektrische fiets ontvangt u een 

verrassingspakket t.w.v. 30 euro.

Dealer van GAZELLE, KOGA, SPARTA, ECOMO en POINTER

AF
Alliance Française Kennemerland

Bent u van plan deze zomer met vakantie naar Frankrijk te gaan?
In de maanden mei/juni zal er weer een cursus Vakantiefrans worden gegeven.

Ook is het mogelijk de examentraining Delf/Dalf niveau A2 en B1 te doen.

Voor meer informatie zie  www.alliance-francaise.nl

Inlichtingen en inschrijvingen: 06-42972165
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afglijden naar de laatste oorlogsja-
ren met razzia's en de hongerwin-
ter. De films worden vertoond in 't 
Trefpunt aan het Akonietenplein 1 
in Bennebroek en de avond begint 
om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 
19.00 uur. De presentatie en toelich-
ting worden verzorgd door Robert 
Verrijk, lid van de werkgroep '1940-
1945 Bennebroek'. Informatie over 
hetzelfde thema is ook te vinden op 
www.1940-1945.bennebroek.nl.
Op 26 april vindt de jaarlijkse over-
dracht van de zorg voor het oorlogs-
monument door leerlingen van de 
basisscholen plaats vanaf 10.30 uur, 
ook in 't Trefpunt. Vervolgens lopen 
de kinderen voor een kranslegging 
naar het monument, dat nu nog op 
de oude plek staat. Voor een kleine 
verplaatsing zijn al veel voorbe-
reidingen getroffen en Nederveen 
spreekt daar ook over in zijn reactie 
op de toespraak van Van der Wel: 

"Er zijn veel goede argumenten 
voor een beperkte verplaatsing, 
maar het college heeft ook geluiden 
opgevangen van mensen die dat 
wat minder zien zitten. Ik hoop dat 
de Bennebroekers onderling tot een 
breder draagvlak kunnen komen, 
net zoals vanuit de bewoners de 
initiatieven zijn ontstaan voor de 
tentoonstelling en de kranslegging. 
Zulke initiatieven van onderaf, daar 
ben ik echt trots op."
Van der Wel legt nog uit: "De nieuwe 
plek is maar een paar meter verder, 
is veel veiliger en zichtbaarder en 
de wenende vrouw kan dan kijken 
naar de garage van Engel, waar raz-
ziaslachtoffers werden opgesloten 
en voor een deel ook door het WC-
raampje zijn ontsnapt. Dan ver-
bindt het beeld toch nog oorlogsge-
beurtenissen met het heden. Dat is 
nu niet het geval." x

Vanaf links boven naar rechts onder: NSB-spullen (gevonden in een kruipruimte 
in Bennebroek), tekening van drie vluchtende joodse vrouwen (geplakt achter 
behang op de Rijksstraatweg), bevrijdingskranten, de neergeschoten piloot Wil-
liam Stannard klimt uit het staartstuk van zijn Ventura vliegtuig, terwijl Benne-
broeker Henk Jansen toekijkt op 3 mei 1943 (maquette gemaakt door Rob Hinse, 
op de achtergrond het Huis te Bennebroek) en een V1 op de lanceerinrichting 
op de Bekslaan, een maquette gemaakt door Dick Weber van het Crash Museum 
(Foto: Ruud Vader). x

Vervolg van voorpagina

regio - Sinds vorig jaar zijn een aan-
tal surveillancewagens van de NVD 
in Kennemerland-Zuid uitgerust met 
een soort camera-kanon op het dak. 
Kan men daarmee inzoomen op ramen 
van woningen en zo bekijken wat de 
bewoners in hun huis allemaal uit-
spoken? Ja en nee. Het inzoomen kan 
wel, maar naar binnen kijken lukt met 
deze camera's niet. Over thermische 
technologie en hoe die kan helpen in 
de strijd tegen inbrekers.

door Ruud Vader

Met thermische camera's kun je geen 
gewone opnames maken, ze tonen 
uitsluitend warmteverschillen. Dat 
doen ze wel zeer nauwkeurig. Zo 
kun je in het donker niet alleen het 
silhouet zien van personen die meer 
warmte uitstralen dan hun omge-
ving, maar zelfs de plek zien waar 
een auto die heeft gereden of gepar-
keerd heeft gestaan. Je ziet dan de 
warmteplek op de straat.
Evelien de Ruiter (woordvoerder 
NVD): "De warmtebeeldcamera 

neemt warmtebronnen waar, in 
alle omstandigheden zoals mist, 
bij duisternis of locaties waar veel 
struikgewassen aanwezig zijn. Daar 
kan deze camera de warmtebron 
van bijvoorbeeld van een mens of 
dier waarnemen. NVD heeft deze 
camera ingezet bij de collectieve 
beveiliging van het gebied en hij is 
bedoeld als extra paar ogen voor de 
surveillant tijdens de uitvoering van 
de surveillanceronden."

Collectief
Of ze inderdaad geen binnenshuis 
opnames kunnen maken, vragen 
we. De Ruiter: "Dat is correct. Het 
protocol is dat de camera alleen 
wordt ingezet om onbevoegden zo 
tijdig mogelijk te signaleren. Daar-
naast werken de camera's in het UV 
spectrum waardoor deze niet door 
glas kunnen 'kijken'. Je krijgt dan 
een wit of zwart beeld te zien afhan-
kelijk op welke modus de camera is 
ingesteld. De inzet van de camera 
is om de straten en de tuinen van 
de klanten/ bewoners na te gaan op 
deze onbevoegden, iets wat met het 
blote oog bij duisternis aanzienlijk 
wordt bemoeilijkt. Door de warmte-
beeldcamera in te zetten wordt het 
waarnemingsveld van de surveil-
lance aanzienlijk vergroot."
Dat deze camera's niet alleen een 
leuk speeltje zijn voor de surveil-
lanten wordt duidelijk als de Ruiter 
uitlegt dat er de afgelopen periode 

in wijken met collectieve beveili-
ging al verdachte situaties mee zijn 
waargenomen. Bij collectieve sur-
veillance wordt onder meer gelet 
op verdachte personen en/of voer-
tuigen, onregelmatigheden, brand-
gevaarlijke situaties, onoverzich-
telijke verkeerssituaties, sabotage, 
vandalisme en andere illegale acti-
viteiten. Verdachte waarnemingen 
worden altijd gemeld bij de politie 
die ter plaatse gaat kijken en even-
tueel de betrokkenen meeneemt 

voor ondervraging. Hoeveel van 
zulke waarnemingen er al met de 
thermische camera's zijn geweest 
wil de Ruiter liever niet vertellen. 
Enerzijds omdat dit marktgevoeli-
ge bedrijfsgegevens zijn, anderzijds 
omdat het niet uitmaakt hoe ver-
dachte personen worden waarge-
nomen. Het protocol naar de politie 
toe is in alle gevallen hetzelfde.

Herten
Met de thermische camera's kun je 
ook herten zien. De NVD houdt niet 
bij hoe vaak dat in de regio gebeurt, 
maar met vele honderden zwerf-
herten op de straten kun je er van 
uitgaan dat die regelmatig worden 
waargenomen. In Amerika worden 
thermische camera's al ingezet om 
indrukken te krijgen van de omvang 
en samenstelling van populaties. Zo 
kun je in het donker zien of een jong 
hert een mannetje is of een vrouwtje. 
De jonge mannetjes (spitsers) heb-
ben namelijk een beginnend gewei 
waar bloed doorheen stroomt. Dat 
is warmer dan de omgeving, zodat 
dit duidelijk te zien is. Hoe dan ook, 
het is een veilig idee dat de NVD met 
zijn extra 'ogen' onverlaten beter 
kan signaleren en dat aanrijdingen 
met herten beter kunnen worden 
vermeden. x

Thermische camera-kanonnen
nieuw wapen tegen onverlaten

Geen inbreuk op persoonlijke privacy

Met thermische camera's kun je geen gewone opnames maken, ze tonen uitslui-
tend warmteverschillen. Dat doen ze wel zeer nauwkeurig (Foto's: NVD).

De camera is bedoeld als extra paar ogen voor de surveillant tijdens de uitvoe-
ring van de surveillanceronden (Foto: Ruud Vader). x

overveen - Vanaf 20 april werkt aan-
nemersbedrijf Gebroeders Min in 
opdracht van PWN aan de herin-
richting van parkeerterrein Koevlak, 
onderdeel van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Het parkeer-
terrein ligt aan de Zeeweg tussen 
Overveen en Bloemendaal aan Zee. 
Het werk is voor de zomer klaar.
Tot de werkzaamheden horen het 
verwijderen van het bestaande 
asfalt, een herinrichting van het 
terrein met duidelijke P-plaats-
aanduiding, het planten van 
bomen en het verplaatsen van de 
toegang met slagboom richting de 
Zeeweg.
Het parkeerterrein wordt in drie 
delen aangepakt zodat er altijd vol-
doende parkeerplaatsen beschik-
baar zijn voor de bezoekers. Er 
wordt gewerkt van west naar oost. 
In totaal worden 270 parkeerplaat-
sen gerealiseerd. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat dit ruim voldoen-
de is om aan de vraag te voldoen. 
De aanwezige puinfundering op 
het parkeerterrein blijft dienen 
als ondergrond in het kader van 
duurzaam omgaan met beschik-
bare materialen.
PWN werkt al jaren aan de herin-
richting van de parkeerterreinen 
die horen bij het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Na Parnas-
sia (2006/2007) en de Bergweg 
(2008/2009) is nu als laatste Koe-
vlak aan de beurt. Het huidige ter-
rein wordt in een noordelijk en 
zuidelijk deel gesplitst. Het grote 
zuidelijke deel blijft parkeerter-
rein, het kleinere noordelijke deel 
krijgt een nieuwe bestemming: er 
wordt een bezoekerscentrum voor 
het Nationaal Park gebouwd en 
een natuurspeelplaats aangelegd 
(vanaf eind 2012). x

Herinrichting parkeerterrein
Koevlak van Nationaal Park

haarlem/heemstede - Politieagenten 
hielden vorige week woensdag-
middag omstreeks 14.10 uur een 
verdachte aan op de Havenkade 
in Heemstede. De 31-jarige Haar-
lemmer was korte tijd daarvoor 
gezien door agenten in Haarlem 
bij het Rozenprieel. De agenten 
verdachten de man ervan te dea-
len in drugs. Toen zij de verdach-
te wilden aanhouden, ging deze 
er met de auto vandoor. Na een 
achtervolging reed de Haarlem-
mer omstreeks 14.00 uur op de 
Heemsteedsedreef tegen een lan-
taarnpaal. De bestuurder rende 
weg. Agenten wisten de man 
met behulp van informatie van 
omstanders aan te houden. Bij 
hem werd een handelshoeveel-
heid harddrugs aangetroffen en 
in beslag genomen. De Haarlem-
mer is aangehouden en ingeslo-
ten. x

Drugsdealer gepakt
na achtervolging

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl





bloemendaal - Een vuilnisman zal de 
laatstee vrijdag de 13de niet snel 
vergeten. De man was bezig om 
het vuil op te halen met een vuil-
niswagen toen hij met zijn hand 
vast kwam te zitten in de machine. 
Diverse hulpdiensten kwamen naar 
de Hartenlustlaan in Bloemendaal 
om het slachtoffer uit zijn benarde 
positie te bevrijden. De medewer-

ker kreeg een helm en een bril op 
waarna de brandweer de hand van 
de man bevrijdde. Wonderwel raak-
te hij bij het ongeval niet ernstig 
gewond en heeft hij al zijn vingers 
nog. Wel is hij ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis. x

Een vrijdag de 13de om
niet zo snel te vergeten

(Foto: Michel van Bergen).

haarlem - Op de Westelijke Rand-
weg zijn vorige week woensdag-
avond twee gewonden gevallen bij 
een verkeersongeval. Rond 21.45 
uur reed een auto in de richting 
van Heemstede en raakte door nog 
onbekende oorzaak van de weg. De 
auto kwam vervolgens op de andere 
rijbaan terecht en kwam in botsing 
met een tegemoet komende auto. 
Eén van de auto's kwam na de klap 
op z'n zijkant tot stilstand. Brand-
weer, ambulance en politie ruk-
ten uit om hulp te verlenen. Beide 

bestuurders raakte gewond en 
werden na de eerste zorg door de 
ambulancebroeders overgebracht 
naar het ziekenhuis voor verdere 
zorg. De VOA (Verkeers Ongevallen 
Analyse) is ter plaatse gekomen om 
een onderzoek in te stellen naar de 
toedracht van het ongeval. De Wes-
telijke Randweg tussen de Klever-
laan en de Orionweg in de richting 
van Velsen was hierdoor nog enige 
tijd afgesloten voor het verkeer. x

Auto belandt op zijn kant bij
ongeval Westelijke Randweg

(Foto: Rowin van Dienst).

zandvoort - Rokjesdag is een feno-
meen dat eigenlijk uit de koker 
komt van wijlen Martin Bril, 
schrijver en columnist. Hij gaf de 
eerste dag van het jaar wanneer 
de vrouwen ineens weer in rokjes 
verschenen deze bijnaam. Een dag 
die dus eigenlijk niet te plannen is. 
In Zandvoort aan Zee wordt deze 
dag echter wél gepland, namelijk 
op zondag 22 april aanstaande, de 
sterfdag van Martin Bril. Rokjesdag 
in Zandvoort aan Zee staat, zoals 
de naam al aangeeft, volledig in 
het teken van rokjes. Diverse Zand-
voortse ondernemers hebben leuke 
en ludieke acties bedacht voor die-
gene die op Rokjesdag Zandvoort 
aan Zee bezoekt met een rokje aan. 
Te denken valt hierbij aan korte-
rokjes-korting, hoe korter de rok 
hoe meer korting, een gratis ape-
ritief bij een diner, een heus Hard 
Rok Café en nog veel meer. Uiter-
aard is er ook van alles te beleven 
door diegene die zijn of haar rokje 
thuis laat. Meer informatie is te vin-
den op www.vvvzandvoort.nl. x

Rokjesdag

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl



GEZELLIGE MAALTIJDEN

, om 12.30 uur, 
Meerleven

, om 12.30 uur, Oldenhove
, om 12.30 uur, Adventskerk

,
om 12.30 uur, Ontmoetingsruimte Kerkweg

, Zijlweg Haarlem 
, om 17.45 uur

, lezing door Martin Bunnik
, 10.00 – 12.00  uur 

en aansluitend op  om 10.00 uur een wandeling op het landgoed 
en de Overplaats

 parkeerterrein tennisvereniging Bennebroek
, door 

dhr. Wieringa
, 14.30 – 16.00 uur 

, digitaal uw foto’s leren verbeteren
, 15.00 – 17.00 uur, 3 lessen

, Tetterodestraat 109, Haarlem

Wij halen u thuis op en brengen u naar een adres in de gehele 
gemeente en naaste omgeving.

Onze vrijwilligers brengen u met hun eigen auto naar uw afspraak 
(zoals arts) en kunnen u ook begeleiden. 

- , 9.30 uur: door natuurgebied Spaarnwoude 

- , 10.00 uur: rondje Kennemerduin

- , 10.00 uur langs de boorden van het Spaarne  

, 10.00 uur vanaf ’t Panneland

, 10.00 uur 

, 10 uur ‘t Panneland

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

 op het Akonietenplein Ben-
nebroek. Alle leeftijden!!! Voetballen vanaf 16.00 uur, BBQ om 18.00 uur 
en Open Podium eveneens om 18.00 uur. Er is een springkussen voor de 
kleintjes.
Aanmelden kan bij nicole@welzijnbloemendaal.nl. 
Meer info op facebook.com/JongerenwerkBloemendaal.

 van 16.00 – 18.00 uur Girls Only in The Spot in 
Bennebroek. Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, 
vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

 van 19.30 – 21.30 uur Inloopavond in The Spot in 
Bennebroek. Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

 van 14.00 – 16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis in 
Vogelenzang
Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A 

 tussen 10.00 – 14.00 uur 
. Thema: vrije tijd 
 MCA,  Kennemerlyceum,  Hartenlustschool

 van 15.30 – 16.30 uur sport & spel Bennebroek
Leerlingen van groep 5-8 van Sparrenbosschool kunnen in de gymzaal 
gratis meedoen aan o.a. basketbal, voetbal, volleybal, trefbal.
Locatie: Sparrenbosschool

 van 15.00 – 17.00 uur Inloopmiddag Dorpshuis in 
Vogelenzang
Leeftijd 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

 van 16.00 – 18.00 uur GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis 
entree
Locatie: Welzijn Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 125

 van 19.30 – 22.30 uur Inloopavond in The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

santpoort-noord - Zijn publiek hier in 
de regio kijkt naar hem uit. Wie Mena-
chem Har-Zahav eenmaal heeft horen 
spelen wil geen concert van hem mis-
sen. Op zondag 22 april om 15.00 uur 
presenteert deze Israëlisch-Ameri-
kaans pianist die in Duitsland woont, 
zijn nieuwe programma dat in het 
teken staat van Joodse componisten 
uit de negentiende eeuw.

door Paula Blom

Uitgevoerd deze middag worden 
werken van Alkan, Gottschalk, 
Mendelssohn, Moszkowski, Rubin-
stein en Tausig. Op Mendelssohn 
na hebben deze componisten met 

elkaar gemeen dat ze in de verge-
telheid zijn geraakt. Dat, ondanks 
het succes wat ze in hun tijd had-
den zowel als pianist als componist. 
Menachem Har-Zahav wil ze met 
zijn concert de eer geven die deze 
vergeten kunstenaars toekomen.
Van Mendelssohn worden behalve 
de beroemde Fantasie opus 28 ook 
nog andere werken uitgevoerd. Het 
programma laat een rijke afwisse-
ling horen, vooral omdat de com-
ponisten uit verschillende landen 
komen en dat in hun muziek wordt 
weerspiegelt. Het zijn stuken die 
zowel kwalitatief als emotioneel 

aanspreken. In goede handen van 
deze pianovirtuoos die door zijn 
transparante en gepassioneerde 
spel grote indruk achterlaat bij zijn 
gehoor. Er zullen na het concert cd's 
beschikbaar zijn voor verkoop.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Uit de vergetelheid
Meesterpianist Menachem Har-Zahav

(Foto: Björn Othlinghaus).

santpoort-zuid - Op woensdag 25 
april om 20.00 uur vertelt Joan 
Patijn, kenner bij uitstek van de 
cultuurhistorie van Kennemerland, 
in het kader van het Themajaar 
Historische Buitenplaatsen over 
drie generaties van de bekende 
familie Zocher. 
Als landschaps- en tuinarchitecten 
bedachten zij de aanleg van een 
groot aantal buitenplaatsen, par-
ken en begraafplaatsen in Haarlem 
en wijde omgeving. Zij maakten 
zogenaamde totaalontwerpen 
voor de beplanting met bomen 
en struiken, de aanleg van beken, 
paden en wegen in combinatie met 

gebouwen. Zo zijn ondermeer de 
buitenplaats Spaarnberg met het 
chalêt, Westervelt en de begraaf-
plaats De Biezen in Santpoort van 
hun hand. 
De lezing is in de verwarmde 
torenkamer van de Ruïne van Bre-
derode aan de Velserenderlaan 
2 in Santpoort-Zuid. De toegang 
bedraagt € 5,- inclusief entree 
Ruïne en consumptie. Aanmelden 
is mogelijk via 023-5382640 of 
stichtingsantpoort@gmail.com 
onder vermelding van naam en 
telefoonnummer. x

Drie generaties Zocher

heemstede - Jacqueline Duurland 
heeft zeven ouderen, die de oorlog 
als kind hebben meegemaakt, geïn-
terviewd. Zij heeft aan de hand van 
elk interview een verhaal geschre-
ven, er foto's bijgemaakt en het 
geheel is gebundeld in een kleur-
rijk boekje met de titel: Heimwee en 
Hongerstillers.

Welzijn Ouderen Heemstede orga-
niseert in samenwerking met De 
Pauwehof en Casca op woensdag 

25 april een themamiddag rond 
Heemstede in de Tweede Wereld-
oorlog. Gastspreker is Hans Krol 
van de Vereniging Oud-Heem-
stede-Bennebroek. Ondersteund 
door beeldmateriaal vertelt hij 
over gebeurtenissen in Heemstede 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Na de pauze wordt het boekje over-
handigd aan een aantal mensen, 
waaronder natuurlijk de ouderen 
die hebben meegewerkt aan het 
boekje. Het boekje is bestemd voor 
groep 8 van de basisscholen en zal 
daarna verspreid worden over de 
basisscholen in Heemstede.
Kaarten á € 2,50 (inclusief koffie 
of thee) zijn te koop bij Welzijn 
Ouderen Heemstede aan de Lieven 
de Keylaan 24, bij De Pauwehof 
aan de Achterweg 19 of bij Casca 
aan de Herenweg 96. x

Kind in oorlogstijd
'Heimwee en hongerstillers'

overveen - Een 31-jarige automobi-
list is zondagavond om 21.00 uur 
bekeurd wegens het rijden onder 
invloed over de Zeeweg in Over-
veen. De man blies ruim 0,8 pro-
mille. x

Onder invloed
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vogelenzang - Het dorp Vogelenzang 
stond het afgelopen weekend helemaal 
in het teken van geur en kleur. Door het 
hele dorp waren maar liefst 32 verschil-
lende bloemenmozaïeken te vinden. 
Voor de kerk zijn Theo en Lida Warmer-
dam zondagochtend druk bezig met 
het Maria mozaïek. Het echtpaar steekt 
nog wat nieuwe blauwe hyacinten in het 
bloemenschilderij dat door kerkbestuur 
is gemaakt. In de parochietuin zijn de 
ondernemers druk bezig met de voorbe-
reidingen van een proeverij.
door Christa Warmerdam

Onder andere Marco Coppens van 
Brasserie Vogelzang heeft een keur 
aan culinaire hapjes meegenomen en 
Peet Hulsbosch staat met een bakfiets 
met broodjes worst. Beide onderne-
mers zijn enthousiast over het 'bloe-
menweekend'. Hulsbosch: "Geweldig 
als je ziet hoeveel volk er op de been 
is dit weekend. Dit is de eerste keer 
in Vogelenzang dat er zoiets georga-
niseerd wordt en toch meteen al 32 
mozaïeken, dat zegt toch wel iets 
over dit dorp. Zestig vrijwilligers 
hebben drie avonden hyacinten zit-
ten 'ritsen' om de mozaïeken te kun-
nen maken. Het is ook opvallend hoe 
groot de belangstelling van mensen 
van buitenaf is. De hele dag zie je 
overal fietsers en wandelaars in het 
dorp." Het fleurige evenement werd 
georganiseerd door de parochie, in 
het kader van het 150-jarig bestaan 
van de Kerk van Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming. De kerk orga-
niseert het hele jaar door verschil-
lende festiviteiten gehouden, zoals 
het jubileumweekend in september 
en een kerstmarkt. Het dorp zit de 
laatste tijd enorm in de lift en krijgt 
door al die verschillende activiteiten 
(de schaatsbaan was ook al zo'n suc-
ces) een enorme boost. Het dorp leeft 
en de mozaïeken zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Aan de Graaf Flori-
slaan, bij Wil en Ton Mense, hangt 
een ouderwets wasje aan de lijn. Het 
is een grappig detail dat zij maakte 
bij hun mozaïek 'De Waterput'. De 
jury kon dit gebaar en het feit dat 
het mozaïek mooi gemaakt was ook 
waarderen en beloonde hen met 
de tweede prijs. De derde prijs ging 
naar 'Hertstikke mooi' gemaakt door 
het team Luus Vreeburg. 'De Ruim-
tevaart', geïnspireerd op de reis van 

André Kuiper en gemaakt door groep 
acht van de Florisschool, was volgens 
de jury mooiste en sleepte de eerste 
prijs in de wacht. Wim Warmerdam, 
die jarenlange ervaring heeft met het 

organiseren van mozaïeken in De Zilk, 
heeft vooraf uitleg gegeven hoe alles 
in zijn werk gaat. De Vogelenzangers 
hebben blijkbaar allemaal goed opge-
let want het resultaat is schitterend. 
Menig fietser en wandelaar staat even 
stil op de Vogelenzangseweg om 'De 
Witte Motor' (een koe) van Piet en 
Anneke Hulsbosch te bewonderen. 
Bij de buren hangen bij het mozaïek 
'Maria Scratch' folders over het vol-
gende Vogelenzangse event. Zaterdag 
12 mei wordt er in één dag een muzi-
kale voorstelling ingestudeerd door 
zestig amateurzangers en -muzikan-
ten. Vanaf 19.30 uur zullen er ver-
schillende Maria Liederen, van klas-
siek tot popnummers te horen zijn. 
Alweer datum om te onthouden en 
een mooie gelegenheid om weer eens 
een kijkje in Vogelenzang te nemen, 
want ook deze voorstelling zal weer 
een unieke gebeurtenis worden. x

Voorproefje op Corso
Bloemmozaïeken in Vogelenzang

Ook de afgelopen dagen sierde onder-
meer een kleurrijke pomp nog het 
centrum van het dorp (Foto: Christa 
Warmerdam).

Maria staat centraal in het volgende 
Vogelenzangse evenement op 12 mei 
(Foto: Christa Warmerdam). x

bloemendaal/heemstede - Deze maand 
krijgen alle scholen in Heemstede 
en Bloemendaal een fraai wilde bij-
enkastje. Als start van de Bloemen-
daalse actie schroeft wethouder 
Annemieke Schep er op dinsdag 17 
april ook eentje aan de gevel van het 
gemeentehuis. Om te benadrukken 
dat de bijenstand zorgelijk is en dat 
bijen van onschatbare waarde zijn 
voor de mens. Daarom is dit jaar uit-
geroepen tot het 'Jaar van de Bij'.

door Ruud Vader

Imker Pim Lemmers speelt een 
thuiswedstrijd. Veertig jaar gele-
den maakte hij op de St. Jozefschool 
kennis met bijen en hij is al tien-
tallen jaren een verwoed imker. 
Vandaag helpt hij de wethouder 
om het bijenhotel op te hangen. 
Nou ja, hotel? Het is een kastje 
van dertig bij vijftien centimeter, 
heeft aan de voorzijde dertig gaat-
jes waarachter buisjes zitten en de 
zijkant kun je open maken als je 
wilt weten wat er binnen allemaal 
gebeurt.
Hoe zit het nou met de zogenaamde 
bijenziekte, waardoor grote popu-
laties bijen zijn verdwenen? Voor 
Lemmers die vraag beantwoordt 
wil hij eerst nog iets belangrijks 
kwijt: "Als je toch iets over bijen 
gaat schrijven, leg dan in ieder 
geval uit dat mensen voor bijen 
niet bang hoeven te zijn. Honing-
bijen, wilde bijen en hommels zijn 
namelijk vriendelijke diertjes die 
niet steken. Ik kom vaak mensen 
tegen die er bang voor zijn, maar 
dat is helemaal niet nodig."

Optillen
Lemmers speelt open kaart: "Al een 
aantal jaren zijn imkers op ver-
schillende plekken op de wereld 
van de ene dag op de andere hele 
volken kwijt, soms wel tienduizen-
den bijen. Het doet mij weleens 
denken aan onzichtbare torna-
do's die zo maar uit het niets hele 
zwermen optillen en de ruimte in 
blazen. Maar onzichtbare torna-
do's bestaan natuurlijk niet, dus 
wordt er gedacht aan chemische 
bestrijdingsmiddelen, of frequen-
ties van GSM masten. Maar ook 
dat is niet waarschijnlijk. Vroeger 
werden gewassen bestreden met 
veel gemenere middelen en had je 
die verdwijningen niet. Ook zijn er 
verdwijningen geweest op plekken 
waar in de verste verte geen GSM 
masten staan. Het kan misschien 
ook liggen aan het afnemen van 
oppervlaktes met bloemen. Veel 
mensen laten hun tuin betegelen 
of brengen er grind aan. Er wordt 
ook wel gedacht dat de bijen, als 

dragers van bacteriën, de laatste 
jaren soorten daarvan zijn tegenge-
komen waar ze niet bestand tegen 
zijn. Zelf ben ik blij met gemeentes 
die hun inwoners zakjes met bloe-
menzaad geven - dat hebben die 
diertjes nodig."
Maar het is gelukkig niet alleen 
kommer en kwel. Lemmers: "Dit 
jaar zijn er weer zoveel bijen, dat 
ik een tekort heb aan materialen 
en kasten. Gelukkig kan ik met 
mijn volkjes imkers elders in het 
land helpen, waar men nog tekor-
ten heeft."

Gratis les
Lemmers geeft, als scholen dat wil-
len, een gratis les van ongeveer een 
uur, om de leerlingen bij te praten 
over het nut van de bijen en hoe ze 
leven. Dan vertelt hij hoe de konin-
ginnebij in de hotelletjes in het 
midden van een buisje eitjes legt, 
vanuit het midden eerst vrouwtjes 
eitjes, verder naar buiten de man-
netjes. Het moet echter eerst wel 
een beetje warmer zijn, voor de 
zoemende gasten zich melden. Als 
de eitjes uitkomen wordt het feest, 
zeg maar een paringsfeest. Dat 
zorgt voor weer een mooie volgen-
de generatie beestjes. Als ouders of 
leerkrachten de kinderen willen 
helpen bij bijenwerkstukken, kun-
nen ze terecht op www.jaarvande-
bij.nl, de leerlingen zelf natuurlijk 
ook. Oh ja, scholen hoeven niet te 
aarzelen om een afspraak te maken 
voor een les: de rekening wordt 
door de gemeente betaald. x

Scholen BIJ de les
Bloemendaal en Heemstede plaatsen 'hotelletjes'

Wethouder Annemieke Schep schroeft het hotelletje kundig op de zuidelijke 
muur van het gemeentehuis. Imker Pim Lemmers zorgt ervoor dat het recht hangt 
(Foto: Ruud Vader).

haarlem/heemstede - Zondagmiddag 
rond 14.15 uur is een 74-jarige 
fietser uit Heemstede gewond 
geraakt. De man fietste over de 
Aziëweg in Haarlem en ter hoogte 
van het winkelcentrum waar hij 
moest uitwijken voor een voet-
ganger. Hierdoor belandde hij op 
de Zuidtangentbaan waar net een 
bus aan kwam gereden. Deze kon 
de fietser niet meer ontwijken 
waarna de man viel en een arm 
brak en diverse verwondingen op 
zijn hoofd had. x

Fietser onder bus

regio - Omdat bijen het de laatste jaren 
heel zwaar hebben, gaat Landschap 
Noord-Holland zich dit jaar extra inzet-
ten om de beestjes te helpen. Bescher-
ming wordt steeds belangrijker, nu de 
bijensterfte onrustbarend toeneemt. 
Daarom is 2012 uitgeroepen tot Jaar 
van de Bij. Eerder dit jaar onderte-
kende Landschap Noord-Holland het 
'Convenant bijvriendelijk handelen'. 
Voor bedrijven en particulieren maakt 
het Landschap bijenhotels.

In netjes opgeruimde tuinen en 
openbaar groen is er vaak onvol-
doende nestelgelegenheid voor 
diverse metselbijen. Ook wordt de 
bij momenteel bedreigd door pesti-
ciden, ziekteverwekkers en eenzij-
dig/onvoldoende voedsel. Bijen zijn 
belangrijk. Ze bestuiven gewassen. 
Om de bijen te helpen gaat Land-
schap Noord-Holland de leefom-
standigheden van bijen verbeteren, 
door bijenhotels aan te bieden aan 
gemeenten, bedrijven en particulie-
ren, met hulp van de Nationale Post-

code Loterij. Door een bijenhotel te 
plaatsen geeft men de metselbijen 
een onderkomen en kunnen zij hun 
eitjes leggen. De maatregelen moe-
ten ertoe leiden dat de aantallen 
wilde bijen niet nog verder terug-
lopen.
De Groenploeg van Landschap 
Noord Holland maakt en plaatst ze, 
met gratis geleverd bloemenmeng-
selzaad. Metselbijen en andere wilde 
bijen steken niet. Dat kunnen alleen 
honingbijen, echter deze zijn ook 
goedaardig en zullen mensen zel-
den tot nooit steken. Ook voor parti-
culieren zijn er kleine bijen observa-
tienestkasten beschikbaar, daarmee 
kunnen de insecten gevolgd worden 
van ei tot volwassen insect.
Wie een bijenhotel wil kopen kan 
kijken op www.landschapnoordhol-
land.nl/bijenhotels voor meer infor-
matie over dit project of reservering 
van een bijenhotel. x

Landschap Noord-Holland
helpt de bij extra in 2012

Rosse Metselbij (Publiciteitsfoto).
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NIEUW in HEEMSTEDE

Peugeot Kisbee € 1.399,-
Peugeot Tweet € 1.599,- Vespa LX50-125 € 2.799,-

Johnny Loco bakfi ets € 1.895,-Pointer Calora € 1.695,-

Pointer E. Forta 7L € 1.798,-

Sym Fiddle € 1.699,-

Wij voeren de volgende merken:
Fietsen: E-Bike, Montego, Pointer, 
Sparta, Koga, Gazelle, Johnny Loco
Scooters: Vespa, Piaggio,
Sym, Peugeot

U kunt bij ons ook terecht voor:
fi etsaccessoires, fi etsplan en verzekeringen.
Snel service -  reparatie fi etsen en scooters

Fiets klaar terwijl u wacht!

Landmeier Sinds 1950

Kerklaan 25, 2101 HK Heemstede
Tel: 023 - 529 77 77
verkoop@landmeier.nl  www.landmeier.nl
Openingstijden: Maandag gesloten. 
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Montego mama fi ets € 699,-
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bloemendaal - Ze zitten er nu een jaar 
en hebben in die tijd laten zien dat ze 
iets in hun mars hebben. De dames 
van Parfumerie Mooi bieden hun klan-
ten in de winkel een ervaring op het 
gebied van cosmetica-producten en 
cadeau-artikelen. "Cosmetica is een 
luxe die iedereen zich hier kan ver-
oorloven. Het is een feestje, een bele-
venis voor onze klanten." Een kijkje 
in de winkel die alle luxe cosmetica-
merken heeft in hartje Bloemendaal.

door Louise Leupen

Marjolijne Bosma runt de winkel, 
waar veel gebeurt. 'Wie jarig is, 
trakteert' vindt ze en bezoekers van 
de winkel hebben daarom al kun-
nen profiteren van een gratis voor-
jaarsmake-up of huidverzorgings-
advies. Maar ook van kortingen en 
gift-sets bij producten of van gratis 
nagellak-acties. "Vorige week heb-
ben we in woonzorgcentrum De 
Rijp de bewoonsters eens extra ver-
wend met deze actie. Vaak komen 
ze naar ons voor een geurtje of een 
cadeaubon, nu zochten wij hen op." 
En afgelopen zaterdag verzorgden 
de dames van Mooi de visagie van 
alle modellen tijdens het mode-eve-
nement in de winkelstraat.

Beautyschools
Parfumerie Mooi wil iedereen hel-
pen nog mooier te worden. Marjo-
lijne: "We organiseren in onze win-
kel meerdere keren per week een 
unieke 'Beautyschool'. Iedereen kan 
hieraan meedoen. Onze persoon-
lijke aanpak draait daarbij om luxe 
en aandacht. Tijdens deze speciale 
workshops leer je alles over jouw 
eigen huidtype en wat jouw opti-
male verzorging is voor overdag en 
voor 's avonds. Ook laten we zien 
welke make-up het beste bij je past 
en hoe je dit zelf kunt aanbren-
gen."
De Beautyschool kost € 7,50 euro, 
maar dit bedrag wordt in mindering 
gebracht op je volgende aankoop. 
De groepjes bestaan uit maximaal 
vier personen, zodat je verzekerd 
bent van aandacht en persoonlijk 
advies. "Twee uur lang tijd voor 
jezelf, waarbij je alle producten zelf 

kunt proberen en alles kunt vragen 
wat je altijd al hebt willen weten." 
In de winkel vertellen ze er graag 
meer over.

Feestjes
Ook voor diverse arrangementen, 
zoals een bruidsmake-up, kan men 
bij Mooi terecht. Verder biedt de 
parfumerie mogelijkheden voor 

een kinderfeestje : gezellig met een 
groepje meiden (leeftijd ongeveer 7 
tot 12 jaar) lekker tutten met make-
up of nagellak. En daarna op de 
foto... Het feestje is inclusief snoep-
jes, limonade en een goodiebag.
De laatste week van de feestmaand 
april trakteert Mooi op koffie met 
petitsfours en vanaf 16.00 uur op 
champagne. x

'Mooi van Marjolijne'
Parfumerie nu één jaar in Bloemendaal

Van links naar rechts Anja, Amanda, mevrouw Bosma, Liselotte en Marjolijne 
voor de parfumerie op de Bloemendaalseweg 57 (foto: Louise Leupen).

haarlem/regio - In de regio Zuid-
Kennemerland werken relatief veel 
mensen als zelfstandig ondernemer. 
Steeds meer zzp'ers werken onder-
ling samen om grotere opdrachten 
aan te kunnen nemen, werkruimte te 
delen of opdrachtgevers meer conti-
nuïteit te kunnen garanderen.

Samenwerken biedt voordelen, 
maar vraagt ook om heldere afspra-
ken over financiën, belastingen en 
juridische aansprakelijkheid. Voor 
zzp' ers in Zuid-Kennemerland is er 
op dinsdagavond 24 april de infor-
matiebijeenkomst 'Zzp'ers sterker 
door samenwerken'.
Er zijn veel redenen om als zzp'er, 
freelancer of eenmanszaak samen 
te werken met andere zelfstandi-
gen. Ze kunnen grotere opdrach-
ten aannemen, een completer 
pakket van diensten leveren, beter 
concurreren en bovendien aan 
opdrachtgevers meer zekerheid 
bieden. Ook kunnen zelfstandigen 
kantoorruimte of bedrijfsmiddelen 
delen, of gezamenlijk verzekerin-
gen afsluiten. Maar hoe vindt een 
zelfstandig ondernemer samenwer-
kingspartners, welke rol kunnen 
sociale media (Twitter, LinkedIn) 
daarbij spelen, welke formele en 
informele samenwerkingsvormen 
zijn er, hoe zit het met de belasting-
dienst en hoe leg je afspraken vast 
in een contract?

Deze en andere vragen worden 
beantwoord tijdens de bijeenkomst. 
Deze vindt plaats op dinsdagavond 
24 april van 19.00 tot 22.30 uur 
bij Hogeschool Inholland in Haar-
lem. Initiatiefnemers zijn Kamer 
van Koophandel Amsterdam en de 
gemeenten Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Zandvoort. Deel-
name is gratis. Aanmelden kan door 
het formulier in te vullen op www.
kvk.nl/zzpzk. x

Bijeenkomst voor zzp'ers over
voordelen van samenwerking

Informatiebijeenkomst in Haarlem

bloemendaal - Niet op de catwalk 
maar gewoon tussen het winkelend 
publiek. Op die manier toonden de 
Bloemendaalse winkeliers afgelopen 
zaterdag hun nieuwste collecties in 
de winkelstraat. Mede dankzij het 
zonnige weer werd het een feestelijk 
gebeuren.

door Louise Leupen

Het idee was gekomen van Optiek 
Lukx en Parfumerie Mooi, twee 
buren van elkaar halverwege de 
winkelstraat. Zij daagden de Bloe-
mendaalse modeondernemers uit 
eens letterlijk en figuurlijk naar 
buiten te treden met hun nieuwe 
modecollecties. Die vonden dat een 
goed plan en regelden modellen.
Eén van hen is Meike. Bij de parfu-
merie laat ze vandaag haar make-up 
doen. Even later zal zij deel uitma-
ken van de 'levende etalage' van 
Charlize, de lingeriezaak ernaast. 
En terwijl ze geniet van de beau-
tybehandeling vertelt Manon, die 
met haar meegekomen is en zelf 
bij Charlize werkt, over de bikini's 
en de zomer- en strandjurkjes die 
ze gaan showen. Geruststellend 
voegt ze eraan toe: "Toevallig heb-
ben we heel hete spotlampen dus 
is het eigenlijk altijd warm in de 
etalage."
En dan spoeden de twee dames zich 
nog even naar de kapper aan de 
overkant. En terwijl het volgende 
model al plaatsneemt voor ook een 
visagiebehandeling, start buiten 
muziek. De vrijblijvende opdracht 

aan de modewinkels had Roberto 
van modewinkel Barneys op het 
idee gebracht om DJ Bert Coster te 
regelen. "Met loungemuziek wil ik 
een beetje een Saint Tropez sfeer 
creëren." Elders in de straat wordt 
op een glaasje prosecco en borrel-
hapjes getrakteerd.
Inmiddels paraderen al diverse 
modellen in koppels door de win-
kelstraat. Om de zoveel tijd wordt 
er gewisseld van outfit, zonnebril 
en sieraden. Sommige mensen kij-
ken raar op en anderen volgen alles 
nieuwsgierig.
De verstandhouding is goed onder 
de winkeliers en er is een leuke 
interactie tussen hen: wanneer je 
iets koopt in de ene winkel, dan 
krijg je een cadeaubon of goodie-
bag van de winkel ernaast erbij 
cadeau.
De enige domper is vandaag dat 
het dorp min of meer is afgesloten. 
Er rijden geen treinen en de spoor-
wegovergang bij de ijsbaan alsook 
bij Santpoort-Zuid zijn zonder 
vooraankondiging afgesloten voor 
àl het verkeer. Sandra van optiek 
Lukx merkt lachend op: "Maar de 
mensen die al in Bloemendaal zijn, 
die kunnen er ook niet uit!" En dan 
is het extra leuk dat de Bloemen-
daalse winkeliers voor zo'n gezel-
lige dag hebben gezorgd. x

Modeflitsen op straat
Bloemendaal Dorp toont nieuwste trends

De 'levende etalage' ging ook de 
straat op en trok veel bekijks (Foto: 
Louise Leupen).

regio - De provincie Noord-Holland 
gaat vertragingen in de spits aanpak-
ken. Daarbij krijgen de belangrijkste 
wegen voorrang. Voor alle provinciale 
wegen wordt de streefsnelheid in de 
spits vastgesteld. Vervolgens wordt 
de daadwerkelijke snelheid in de 
spits gemeten. Een afwijking tussen 
deze twee snelheden betekent dat er 
een knelpunt is. Hoe groter de afwij-
king, hoe groter het knelpunt.

Dit leidt tot een overzicht van wegen 
waar aanpak nodig is en vervolgens 
tot het bepalen van prioriteiten. De 
wegen die veel gebruikt worden en 
die uit economisch oogpunt het 
belangrijkst zijn krijgen prioriteit. 
Maar ook de beschikbaarheid van 
hoogwaardig openbaar vervoer of 
de aanwezigheid van een parallelle 
(snel)weg telt mee.
Op deze manier wil de provincie 
Noord-Holland een wegennetwerk 

creëren dat een vlotte en betrouw-
bare doorstroming kent, wegen, 
knooppunten, mensen en voorzie-
ningen bij elkaar brengt. Deze aan-
pak maakt het mogelijk het pro-
vinciaal wegennet beter te benut-
ten. Daarnaast krijgt de reiziger 
voldoende informatie om keuzes 
te maken.

Stand van zaken
Door deze methode ontstaat een 
lijst met knelpunten. In de komen-
de zes maanden worden deze wegen 
getoetst op verkeersveiligheid. Voor 
de knelpunten worden de oplos-
singsrichtingen globaal bekeken. 
Op basis hiervan kan een eerste 
programmering van noodzakelijke 
investeringen worden gemaakt. 
Deze aanpak gaat Gedeputeerde 
Staten voorleggen aan Provinciale 
Staten. x

Grootste knelpunten
't eerst aan de beurt

Aanpak vertragingen in de spits

den haag/regio - Doekle Terpstra, 
sinds 23 november 2010 interim-
voorzitter van het College van 
Bestuur van Inholland, blijft aan 
tot medio 2014. Aanvankelijk 
was Terpstra eind 2010 benoemd 
voor de periode van één jaar met 
als opdracht een nieuw College 
van Bestuur samen te stellen, de 
ingezette vernieuwingen op het 
gebied van besturing te imple-
menteren en de kwaliteitsverbe-
tering te begeleiden. De aandacht 
voor continuïteit bij het uitvoe-
ren van de ingezette strategische 
koers heeft de huidige Raad van 
Toezicht doen besluiten Terpstra 
te vragen aan te blijven tot medio 
2014. x

Terpstra tot medio
2014 bij InHolland
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
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sieraden
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Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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heemstede - Dit jaar is het vijftig 
jaar geleden dat kunstenaar Willem 
Snitker met zijn schilderijen, teke-
ningen en etsen in de Haarlemse 
galerie Uitenhout debuteerde. Ook 
is het dit jaar veertig jaar geleden 
dat hij in Heemstede zijn atelier 
annex galerie De Bleeker opende. 
Een galerie waar hij 200 exposities 
met werken van Nederlandse en 
internationale kunstenaars toon-
de. Op dit moment toont hij, naast 
zijn eigen werk, onder andere werk 
van de onlangs overleden abstract-
expressionistische schilder Ger 
Lataster, Lucebert en Mari Andries-
sen. Trots is de kunstenaar op zijn 
boekproject 'DEJIMA' met David 
Mitchell en het boekobject over 
Sicilië met Geerten Meijsing.

door Christa Warmerdam

Het dubbele jubileum is voor de 
73- jarige kunstenaar uit Heem-
stede echter geen feit om lang bij 
te blijven stil staan. Snitker: "Je 
moet niet afdwalen in de donkere 
krochten maar op zoek gaan naar 
het licht van je bestaan. Hoewel 
het me wel iets doet als ik een foto 
van mezelf zie als jongeling op de 
Bleekervaartweg bij de Bleeker."
Snitker weet nog precies wat hij 
voelde toen hij voor het eerst een 
voet over de drempel zette van 
zijn galerie. "Toen ik voor het 
eerst bij dit prachtige pand aan de 
Blekersvaartweg binnen stapte 
kreeg ik bijna een hartstilstand. 
Die enorme ruimte in combinatie 
met de historische achtergrond 
van dit pand is overweldigend. Ik 
zag ook meteen de mogelijkhe-
den van dit pand en ben al snel 
gestart met het geven van con-
certen, lezingen en tentoonstel-
lingen. Het is een zo'n bijzonder 
pand waar je als het ware de echo 
van de bleekers van de oude was-
serij nog hoort."
Snitker was de eerste kunstenaar 
in Heemstede die bij de gemeente 
aanklopte met de vraag of er voor 
hem ergens een ruimte was voor 
een atelier en galerie. "Ik kon in 
Haarlem geen pand krijgen omdat 
ik geen Haarlemmer was. Ik had 
het geluk dat ik aan de gemeente 

Heemstede had kunnen laten 
zien dat ik wel wat kon en dat 
men mij wel aardig vond. Ik ben 
zes maanden lang elke week bij 
de burgemeester en wethouders 
langs geweest met de vraag of ze 
al iets voor me hadden. Uiteinde-
lijk zei ik: 'nu kom ik een maand 
niet, maar ik kom terug met een 
lijst van geschikte panden'. Het 
resultaat was dat ze zagen dat ik 
dit echt wilde."
Snitker werkte jaren twee dagen 
per week als docent teken- en 
kunstgeschiedenis docent bij 
college Hageveld. "Omdat ik een 
gezin had en een vast inkomen 

nodig had." De andere vijf dagen 
had hij voor zichzelf. Snitker 
heeft tien jaar in Italië gewerkt 
in een villa met veertig kamers. 
"Ik huurde een gedeelte van de 
villa. Dat gebouw alleen al was 
een enorme inspiratiebron. Al die 
kamers waren verschillend inge-
richt. In mijn atelier in Heemstede 
zijn ook verschillende kamers, ik 

moet kunnen dwalen, dat is voor 
mij een voorwaarde. Dat dwalen 
gebeurt ook in de samenwerking 
met auteurs, samen ontdekken. 
Ik kan me geen leven voorstellen 
zonder beeld, taal en muziek."
De kunstenaar omschrijft zich-
zelf als iemand die de beeldende 
kunst en literatuur wil samen 
brengen. "Het samenwerken met 
andere kunstenaars geeft een 
meerwaarde aan het werk. Het is 
net als een pasta maken. Pasta op 
zich smaakt nergens, naar maar 
de ingrediënten maken de pasta 
tot iets heerlijks. Kunst maken 
gaat niet vanzelf daar moet je 

moeite voor doen. Kunst moet 
gelaagdheid hebben. In de galerie 
komt kunst binnen, een nieuwe 
eigenaar haalt het eruit en geeft 
er zelf een betekenis aan."
Bleeker Galerie-Atelier is te vin-
den aan de Blekersvaartweg 18 in 
Heemstede. Kijk voor meer infor-
matie op www.debleeker.nl. x

'Ik moet kunnen dwalen, dat
is voor mij een voorwaarde'

Willem Snitker 50 jaar schilderen en 40 jaar 'De Bleeker'

Willem Snitker bij een werk van Ger Lataster: "Ik moet kunnen dwalen, dat is 
voor mij een voorwaarde. Dat dwalen gebeurt ook in de samenwerking met 
auteurs, samen ontdekken. Ik kan me geen leven voorstellen zonder beeld, taal 
en muziek."

Snitker bij eigen werk: "Kunst maken gaat niet vanzelf daar moet je moeite voor 
doen. Kunst moet gelaagdheid hebben. In de galerie komt kunst binnen, een 
nieuwe eigenaar haalt het eruit en geeft er zelf een betekenis aan" (Foto: Christa 
Warmerdam). x

overveen - Door het succes van enige 
jaren geleden bij Achter de Zuilen in 
gemeentehuis van Bloemendaal zijn 
twee kunstenaars wederom uitgeno-
digd hun werk daar tentoon te stel-
len. Het gaat om Robert Vorstman met 
olieverfschilderijen en Anette Koek 
met bronzen beelden. De opening is 
aanstaande zondag om 15.00 uur.

Schilder Robert Vorstman (1976) 
was in 2006 nog een aanstormend 
talent. Hij was destijds te zien op 
televisie in een masterclass van Sam 
Drukker, waar hij zoveel indruk 
maakte op een van de comitéleden 
van Achter de Zuilen, dat hij uit-
genodigd werd daar zijn werk te 
komen exposeren. Het mondde uit 
in een van zijn eerste tentoonstel-
lingen met een fantastisch verkoop-
resultaat. Nu, zes jaar later, is Robert 
Vorstman zelf docent aan de Wac-
kers Academie in Amsterdam, hoe-
wel hij niet academisch gevormd 
is. Zijn schildertalent is onmisken-
baar. Zijn werk wordt onder andere 

verkocht op de PAN en vindt gretig 
aftrek bij liefhebbers.
Als tiener wilde Robert Vorstman 
gaan varen voor zijn beroep. Dit 
heeft hij ook enkele jaren gedaan. 
Maar het schilderen trok hem zo 
aan, dat hij hiervoor koos en pro-
beerde hiermee zijn kost te verdie-

nen. In impressionistische losse stijl 
karakteriseert hij op rake wijze wat 
hij om hem heen ziet: toch de zee (!), 
het strandleven, mensen, interieurs 
en onlangs een serie over New York. 
Achter de Zuilen is blij nog eens zijn 
werk te kunnen exposeren.
De beelden van Annette Koek zijn 
eveneens voor de tweede maal te 
zien in Bloemendaal. Ook zij expo-
seerde met succes enige jaren gele-
den hier haar werk. Waren het toen 
nog bronzen beelden van onder 
andere paarden en dansers, nu heeft 
zij haar aandachtsgebied verlegd 
naar sculpturen van vertrouwde ele-
menten uit onze natuurlijke omge-
ving. In brons gegoten komen deze 
los van de tijd en kunnen gerang-
schikt worden in onmogelijke rit-
mes en nieuwe ruimtes. Zo kan het 
vertrouwde ons opnieuw verrassen. 
Een perfect moment, voorbij aan de 
vergankelijkheid. 
Annette Koek doorliep met succes 
haar beeldhouwopleiding aan de 
Wackers Academie. Haar werk is 
opgenomen in de collecties van o.a. 
NOG en was meermalen te zien op 
de kunstbeurzen PAN, Affordable 
Art Fair en Realisme. In 2004 werd 
haar werk eveneens tentoongesteld 
in Bloemendaal.
De expositie bij Achter de Zuilen is 
te zien tot en met zondag 13 mei. De 
opening is zondag 22 april om 15.00 
uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur, 
de toegang is gratis. Achter de Zui-
len bevindt zich aan de achterzijde 
van het gemeentehuis van Bloemen-
daal aan de Bloemendaalseweg 158 
in Overveen. Openingstijden zijn 
donderdag tot en met zondag van 
13.00 tot 16.00 uur. Zie ook www.
achterdezuilen.nl. x

Kunstenaars 'in reprise'
Robert Vorstman en Annette Koek:

(Publiciteitsfoto).

(Publiciteitsfoto). x

heemstede - De Heemsteedse Kunst 
Kring (HKK) viert dit jaar haar 60-
jarige lustrum. Diewertje Blok pre-
senteert aanstaande vrijdag het 
theaterprogramma van het nieuwe 
seizoen op een speciale manier , vol 
met verassingen. Diewertje Blok zal 
de directies en programmeurs van de 
theaters van Haarlem, Velsen, Hoofd-
dorp en Heemstede stevig ondervra-
gen over het HKK programma in hun 
theater. Een programma met een vari-
atie aan musical, klassieke muziek, 
jazz, ballet, cabaret, toneel, opera en 
operette.

Diewertje Blok heeft een rijke erva-
ring op radio en tv. Zij is nu presen-
tator NTR Podium: het wekelijks 
programma over klassieke muziek 
en dans. Maar het meest bekend is 
zij natuurlijk van het Sinterklaas-
journaal. Elke decembermaand  
laat Dieuwertje menig kinderhart 
sneller kloppen in haar rol als 
nieuwspresentatrice van Het Sin-

terklaasjournaal. En zij verrast nu 
bij de presentatie van het theater-
programma.
Iedereen is welkom voor de pre-
sentatie en de uitreiking van het 
programmaboekje 2012-2013 na 
afloop: leden en niet-leden. Wie 
ter plekke besluit lid te worden 
van HKK om zo optimaal gebruik 
te kunnen maken van het seizoen 
2012-2013, is niet het gebruikelijke 
inschrijfgeld verschuldigd. Leden 
krijgen korting en speciale plaat-
sen in de theaters, kunnen gebruik 
maken van een speciale bus service 
naar de theaters, HKK voorstel-
lingen bezoeken en aan excursies 
meedoen.
De presentatie vrijdag 20 april 
begint om 20.00 uur in de burger-
zaal van het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. De 
deuren zijn open vanaf 19.30 uur. 
Na afloop om 22.00 uur biedt het 
bestuur een speciale borrel aan, 
geheel in stijl van de presentatie. x

Dieuwertje Blok voelt directies 
en programmeurs aan de tand
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• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Miljoenenspel, elke zaterdag 
kans op € 1 miljoen voor maar € 5,-

- Staatsloterij Koninginnendag trekking 
op maandag 30 april. Hoofdprijs elke 
maand € 10.000, 30 jaar lang!

- Nieuwe voordeel folder is binnen:
2e wenskaart halve prijs.

- Deel 3 van De Thriller Collectie: 
Peter Robinson - Stille blik.

- Tip van de week: John Boyne - De jongen 
in de gestreepte pyjama € 7,50
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bloemendaal - Haken is eigenlijk 
heel leuk. Vroeger concentreerde 
men zich op tafelkleedjes, bedden-
spreien, alternatieve vitrage en kast-
randjes. Maar er kan zoveel meer. 
Wat te denken van een hip, kleurig 
iPhone-hoesje bijvoorbeeld? Heel 
terecht dus dat Oukje de Kwaaste-
niet en Arianne Raamstijn kinderen 
enthousiast maken om met hen 
aan het haken te slaan. Zij vinden 
dat dit oude ambacht het verdient 
om springlevend te worden gehou-
den. Net als de Hertenkamp. En dat 
hebben zij heel origineel gecombi-
neerd.

door Ton Hoenderdos

Het zijn vrolijke, gezellige mid-
dagen in het oude postkantoor 
aan de Bloemendaalseweg, waar 
tegenwoordig het inspirerend cen-
trum Daalse Lente is gehuisvest. 
Eenmaal op gang geholpen door 
Arianne en Oukje laten de kinde-
ren hun fantasie de vrije loop en 
komt de een na de andere fraaie 
haakcreatie tot stand. Daar zit 
meer in, realiseren zij zich. En zo 
bedenken zij het plan om te gaan 
haken voor een goed doel. Welk 
doel? De Hertenkamp.
Met Pasen in zicht wordt beslo-
ten om als verkoopproduct kleur-
rijke versierinkjes te haken voor 
de gekrulde Paastakken, die nor-
maal worden volgehangen met 
gestanste kuikentjes uit China. 
Een plan waarvoor Maartje, Maud, 
Noëlle, Noemie, Sanne, Tess, Jytte, 
Kate, Puck, Lotte, Micky, Bibianne, 
Noemie, Rosa, Hannah, Anouk en 
Rosalie echt goed op stoom komen. 
Samen vormen zij de Haakbrigade 
die met enorme geestdrift Paas-
frutsel na Paasfrutsel creëert. Maar 
al te vaak staan koppen thee lauw 
te worden, omdat zij zichzelf haast 
geen pauze gunnen.
Zo komt een grote berg kunstwerk-
jes tot stand, die voor €.1,50 per 
stuk te koop worden aangeboden. 
Geen geld eigenlijk. Deze vinden 
dan ook gretig aftrek bij familiele-
den èn bij de 'garageverkoop', die 

zij vanuit hun mooie haaklocatie 
aan de Bloemendaalseweg hou-
den. De uiteindelijke opbrengst 
bedraagt maar liefst € 255,50.
Terwijl de Haakbrigade op school 
zat, kwam Oukje met dochter Nora 
en vriendinnetje Arianne afgelo-
pen vrijdag de cheque voor de Her-
tenkamp aanbieden. Beheerder 
Henk Ekkels was er natuurlijk ver-
guld mee. Hij leidde Oukje en de 
kinderen rond, zodat die een goed 

beeld hebben waaraan het mooi 
verdiende geld wordt besteed.
Hoewel het een fijne hobby is, 
hoeft men echt niet met z'n allen 
te gaan haken om de Hertenkamp  
te steunen. Gewoon opgeven als 
'Echte Vriend' kan ook. Dat is men 
al voor een minimale bijdrage van 
€ 36,- per jaar. Aanmelden kan via 
www.hertenkampbloemendaal.nl 
of via 023-5271231. x

Vrolijke Paasfrutsels
Haken is eigenlijk heel leuk

Twee bewoonsters van Bloemendaal 
bewonderen de kleurige creaties 
(Foto: Ton Hoenderdos).

Oukje kwam met dochter Nora (r.) 
en vriendinnetje Arianne de cheque 
voor de Hertenkamp aanbieden aan 
beheerder Henk Ekkels (Foto: Ton 
Hoenderdos).

santpoort-zuid - Op woensdag 25 
april om 20.00 uur vertelt Joan 
Patijn, kenner bij uitstek van de 
cultuurhistorie van Kennemerland, 
in het kader van het Themajaar His-
torische Buitenplaatsen over drie 
generaties van de bekende familie 
Zocher. Als landschaps- en tuinar-
chitecten bedachten zij de aanleg 
van een groot aantal buitenplaat-
sen, parken en begraafplaatsen 
in Haarlem en wijde omgeving. Zij 
maakten zogenaamde totaalontwer-
pen voor de beplanting met bomen 
en struiken, de aanleg van beken, 

paden en wegen in combinatie met 
gebouwen. Zo zijn ondermeer de 
buitenplaats Spaarnberg met het 
chalêt, Westervelt en de begraaf-
plaats De Biezen in Santpoort van 
hun hand. De lezing is in de ver-
warmde torenkamer van de Ruïne 
van Brederode aan de Velserender-
laan 2 in Santpoort-Zuid. De toe-
gang bedraagt € 5,- inclusief entree 
Ruïne en consumptie. Aanmelden is 
mogelijk via 023-5382640 of stich-
tingsantpoort@gmail.com onder 
vermelding van naam en telefoon-
nummer. x

Drie generaties Zocher

bloemendaal - In Castellum Aquae, 
het half onder de grond verbor-
gen waterreservoir, door Corrie en 
Harry Swaak getransformeerd tot 
juweel van een expositieruimte, 
toont de Haarlemse kunstfotograaf 
Piet van Leeuwen (1942) zijn geën-
sceneerde foto's. In zijn heldere en 
sprekende foto's komen steeds drie 
elementen terug. Zijn bijzondere 
interesse voor planten en bloemen, 
zijn archeologische hobby en uiter-
aard de fotografie zelf. Zijn werken 
doen het prachtig aan de verweerde, 
half cirkelvormige betonnen muur 
van het voormalige waterreservoir. 
Te zien tot 30 april - op afspraak - in 
Castellum Aquae aan de Hoge Duin 
en Daalseweg 21b in Bloemendaal. 
Piet van Leeuwen is bereikbaar via 
023- 5334361 of 023-5323971 en 
piet@vangalley.nl. Van Leeuwen is 
tevens aanwezig op zaterdagmid-
dag 28 en zondagmiddag 29 april 
van 13.00 tot 17.00 uur, de laatste 
dagen. x

Castellum Aquae: verborgen
juweel van expositieruimte

De bijzondere expositieruimte Castellum Aquae (Foto: R.S.P. © 2012).

Kunstfotograaf Piet van Leeuwen (Foto: R.S.P.  ©2012). x

haarlem/heemstede - Op woensdag-
avond 25 april organiseert het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem, naar 
aanleiding van de expositie 'Heem-
steedse wijken te kijk' een discussie-
gesprek over de toekomstige ruimte-
lijke ontwikkelingen van Heemstede. 
Aanvang is 20.00 uur in het ABC 
Architectuurcentrum aan het Groot 
Heiligland 47 in Haarlem. De toegang 
is gratis.

Gespreksleider is directeur Gabriël 
Verheggen van het ABC. Aan het 
gesprek wordt deelgenomen door 
wethouder Pieter van de Stadt (Ruim-

telijke Ordening) van de Gemeente 
Heemstede, architectuurhistoricus 
Wim de Wagt en Max van Aerschot, 
architect en stadsbouwmeester van 
Haarlem.
Het Haarlemse ABC heeft een lange 
traditie opgebouwd met de zoge-
noemde wijk-te-kijk-tentoonstellin-
gen. Deze keer kijkt het ABC over 
de stadsgrens en is de blik gericht 
op de 'buur' Heemstede. Op de 
expositie 'Heemsteedse wijken te 
kijk' ordt het verleden, het heden 

en de toekomst van deze gemeente 
belicht. Daarbij ligt de nadruk op de 
architectonische, stedenbouwkun-
dige en landschappelijke verschij-
ningsvorm, maar is er vanzelfspre-
kend ook aandacht voor de (sociale) 
geschiedenis. Zo belicht de exposi-
tie de hedendaagse architectuur en 
ontwikkelingen rond de haven. Er 
is er tevens aandacht voor de vele 
buitenplaatsen - een van de karak-
teristieken van Heemstede - en de 
veranderende functies. Ook het in 
1912 - honderd jaar geleden - vast-
gestelde uitbreidingsplan krijgt een 
plek op de expositie waarmee over-
eenkomsten en verschillen met de 
huidige situatie zichtbaar worden.
Ten tijde van de tentoonstelling 
zullen er rondleidingen en een of 
meer thematische bijeenkomsten 
plaatshebben. Een van de gespreks-
onderwerpen daarbij is hoe vanuit 
een 'Heemsteeds perspectief' naar 
de ruimtelijke ontwikkelingen in 
en van Haarlem wordt gekeken.
Het jaarthema van de activiteiten 
van het ABC in 2011 en 2012 is 'in 
perspectief' en wordt ondersteund 
door subsidie van het Stimulerings-
fonds voor Architectuur en van de 
gemeente Haarlem alsmede bijdra-
gen van sponsoren. Deze expositie 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Heemstede. x

De gewenste en ongewenste
toekomstige ontwikkelingen

Heemstede in perspectief:

(Archieffoto - www.ovmfotografie.nl).
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santpoort-noord - Het befaamde Trio 
Contrasten geeft op vrijdag 20 april 
om 20.00 uur een concert in 't Mos-
terdzaadje met op het programma 
louter Nederlandse muziek. Met de 
componisten Vermeulen, Escher, 
de Leeuw, Knigge (wereldpremière) 
en Keuris wordt het honderdjarige 
bestaan van het Genootschap Neder-
landse Componisten gevierd.

door Paula Blom

Trio Contrasten is in het kader daar-
van uitgenodigd om in de Toonzaal 
in Den Bosch een concert te verzor-
gen. Maar dat komen ze eerst in 't 
Mosterdzaadje doen.
Trio Contrasten bestaat uit klarinet-
tiste Fleur Bouwer, violiste Sjaan 
Oomen en pianist Martijn Willers. 
Sjaan Oomen vervangt deze maand 
de vaste violiste van het trio, Maria 
Milstein.
De componisten op het programma 
hebben allemaal een link met elkaar 
of met het Trio. Dat gaat Fleur Bou-
wer deze avond allemaal vertellen. 
Inspirerend is het samenwerken 
met Max Knigge die voor het Trio 
Contrasten een nieuw werk schreef 
en zijn première gaat beleven. Bij 
het concert zal hij tevens zijn werk 
toelichten.
Het concert opent met de viool-
piano sonate die Matthijs Vermeu-
len in 1924 schreef. Klarinetsolo 
is de sonate van Rudolf Escher uit 
1973. Deze componisten waren 
goede vrienden en hadden aan 
afkeer van atonaliteit. Ton de 
Leeuw schreef in 1989 de Hom-

mage á Henri. Henri van Praag was 
hoogleraar parapsychologie en een 
persoonlijke vriend van De Leeuw. 
Tot slot het kleurrijke en ook wel 
romantische trio dat Tristan Keuris 

(een leerling van De Leeuw) schreef 
voor het trio van Herman Braune, 
de leermeester van Fleur Bouwer.
Een concert met Trio Contrasten 
is een ware belevenis. Grote klasse 
en aanstekelijk enthousiasme. Een 
concert waar je bij moet zijn.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

100 Jaar louter Nederlands
Een concert waar je bij moet zijn

Klarinettiste Fleur Bouwer en pianist Martijn Willers zullen deze maand worden 
bijgestaan door violiste Sjaan Oomen (Publicteitsfoto).

Muziekvereniging KNA
viert 110de verjaardag

haarlem - Zondag 22 april is de Jans-
kerk weer het toneel voor een uitvoe-
ring van Die Haerlemsche Musyckca-
mer met als gastsolist Guido van de 
Meent. Het thema van deze uitvoering 
is de Franse chanson, het thuisgebied 
van Van de Meent. Hij noemt zichzelf 
ook Chanteur- componist.

door Onno van Middelkoop

Van de Meent won in januari 2008 
het Concours de la Chanson van 
de Alliance Française in de Kleine 
Komedie te Amsterdam. De jury, 
bestaande uit Liesbeth List, Tonny 
Eyk, Annemarie Oster en Frances 
Gramende riep hem uit tot win-
naar omdat hij 'boeide van begin 
tot eind' en vanwege zijn 'authenti-
citeit in de theatertraditie'. Hierna 
volgden optredens in Cannes, het 
French Touch Festival te Bombay 
(India), het Concours de la Chan-
son te Villefranche de Rouergue en 
diverse steden in Nederland. Tegen-
woordig werkt Van de Meent als 
artistiek leider van Theatergroep 
Modoc te Alkmaar. Hiervoor schreef 
hij het programma 'Modoc voor de 
Leeuwen' rond het repertoire van 
Paul de Leeuw dat in mei 2010 in 
theater De Vest te Alkmaar in pre-
mière is gegaan.
Speciaal voor de uitvoering met Die 
Haerlemsche Musyckcamer arran-
geerde Van de Meent drie chan-
sons voor strijkorkest. De chan-
sons 'Avec le temps', 'Marieken' en 
'La vie en rose' zullen door hem 
ten gehore worden gebracht. Het 
programma wordt gecompleteerd 

met onbekende werken van Fran-
se componisten, uitgevoerd door 
André Kaart en de zijnen. Werken 
van componisten als Pierné (Chan-
sons d'autrefois), Gournod (Strijk-
kwartet F Dur), Massenet, Fauré 
en Lallo zullen de Janskerk vullen. 
André Kaart: "Vreemde eend in de 
componistenbijt is Grieg, want dat 
is een Noor. Maar Ravel, zelf wel 
een Franse componist, schreef over 
Grieg: 'Ik heb tot op heden geen 
werk geschreven dat niet is beïn-
vloed door Grieg'. Zodoende vind ik 
dat Grieg ook in dit rijtje past."
De samenwerking tussen het orkest 
en Guido van de Meent kan als 
uniek worden omschreven. Het 
maken van arrangementen voor 
chansons is voor zover bekend niet 
eerder voorgekomen. Het wordt dus 
een uniek concert in het gebouw 
van het Noord-Hollands Archief. 
Muziekpassionist Kaart blijft altijd 
zoeken naar unieke zaken als het 
om uitvoeringen gaat. Met dit con-
cert lijkt hij daar wederom goed in 
te slagen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website van Die Haerlemsche 
Musyckcamer: www.diehaerlem-
schemusyckcamer.nl/actueel. Aan 
de deur kunt u mogelijk ook nog 
slagen. x

Unieke samenwerking
Franse chansons en een strijkorkest

De samenwerking tussen het orkest 
en 'Chanteur-componist' Guido van de 
Meent kan als uniek worden omschre-
ven. Het maken van arrangementen 
voor chansons is voor zover bekend 
niet eerder voorgekomen (Foto: www.
ovmfotografie.nl).

Tommy Tornado Quintet
zandvoort - Jazzliefhebbers treffen 
vrijdag 20 april met onder anderen 
Thomas Streutgers een prima bezet-
ting in het Zandvoortse Café Oomstee. 
Thomas 'Tommy Tornado' Streutgers 
is wellicht de jongste vedette die 
Nederland op saxofoongebied rijk is. 
Op moment van schrijven is Tommy 
voor diverse optredens in Italië en 
zal dit zomer zo'n beetje heel Europa 
aandoen. Ook is zijn soloalbum 'Sun-
rise' uit, een plaat waarop reggae de 
boventoon voert. Maar velen kennen 
hem natuurlijk ook van Jzzzzzp!

Nol Sicking vervolgens, studeerde 
piano aan het Conservatorium van 
Amsterdam waar hij afstudeerde als 
Improviserend Musicus. Hij speelde 
in diverse pop- en fusiongroepen en 
jazz met vele prominente musici op 
onder andere het North Sea Jazz-
festival. Daarnaast heef Nol diverse 
CD's geproduceerd. Na vele omzwer-
vingen over de wereld, woont trom-
pettist Eduardo Blanco nu alweer 

een aantal jaren in Nederland. De 
trompettist is geïnspireerd door 
Chet Baker en Miles Davis. Blanco 
speelt niet luid en snel, maar blaast 
uiterst harmonieus.
Dave Besse is een zogenaamde dou-
ble bassplayer. Hij hanteert de bas-
gitaar net zo makkelijk als de con-
trabas waarvoor hij ook studeerde 
aan het conservatorium. Dave 
speelt in diverse bands waaronder 
4Frank, waar hij de meeslepende 
jazz-grooves en swingende ritme's 
voor zijn rekening neemt. De rit-
mesectie wordt gecompleteerd 
door Menno Veenendaal. Menno is 
het best te omschrijven als allround 
drummer. Zijn lijst van musici waar-
mee hij gespeeld heeft is zo zachtjes 
aan eindeloos.
Aanvang is 21.00 uur in Jazzcafé 
Oomstee aan de Zeestraat 62 in 
Zandvoort. De toegang is gratis. Zie 
ook www.oomstee.nl. x

Thomas 'Tommy Tornado' Streutgers 
is wellicht de jongste vedette die 
Nederland op saxofoongebied rijk is 
(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Op 21 april aanstaande 
marcheert KNA om 19.00 uur voor 
het Bloemencorso uit over een 
stuk Rijksstraatweg in Bennebroek. 
Omdat de muziekvereniging van 
Bennebroek, Vogelenzang en 
Zwaanshoek haar 110de verjaardag 
viert, laten ze naast populaire klan-
ken ook muziek horen uit de lange 
geschiedenis van het muziekkorps.
KNA wil zich eerst even aan eigen 
publiek tonen voordat ze vanaf de 
Bennebroekerlaan per bus naar 
de laatste etappe van het Corso 
vertrekken. Na de twee Haarlemse 
muziekverenigingen Damiate en 
HHK mag 'Kunst na Arbeid' als derde 
korps tussen de praalwagens Haar-
lem inmarcheren. "Een hele eer voor 

ons", zo vindt de voorzitter. "Het 
is geweldig als je zo tussen al die 
bloemenpracht de aandacht op je 
jubileum kunt vestigen."
De 110-jarige begint bij de Heem-
steedse Kerklaan en stopt op de 
Gedempte Oude Gracht. De fan-
fareleden hebben dan een kleine 
twee uur gemusiceerd. De groep 
van KNA is daarom ook deze keer 
uitgebreid met enkele oud-leden en 
gastspelers van zusterverenigingen 
uit Hillegom, Heemstede, Heiloo 
en zelfs Roelofarendsveen. Ook de 
majorettes komen dit keer niet uit 
de eigen dorpen maar zullen het 
jubileum meevieren vanuit Driehuis 
en Heiloo. x
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Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18
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Gezocht: lieve, 
flexibele oppasmoeder

Voor onze 2 kinderen zoeken wij een oppasmoe-

der. De oudste (meisje) is 7,5 en de jongste (zeer 

energieke jongen) 3 jaar. Betreft oppas voor de 

woensdag (8.00-18.30 uur) en op maandag en 

donderdag einde dag (ophalen en koken). 

I.v.m. werk ouders is een flexibele beschikbaar-

heid vereist. Dit betekent dat er niet continu werk 

is (verdere toelichtingen telefonisch). 

In bezit van een auto is een pre. Uurtarief is € 10,-. 

Bel voor meer informatie en eventuele 

kennismaking 06 113 068 68

Wij hebben plaats voor
medewerkers met ervaring 

in de bloemenbranche
diverse werktijden zijn mogelijk.

Reacties: stuur je gegevens + c.v. naar
info@nordesbloemenpaleis.nl

of per post
van Norde’s bloemenpaleis

Martin Luther Kinglaan 3, 2037 RK Haarlem
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haarlem - Het 65ste Bloemencorso 
van de Bollenstreek met dit jaar als 
thema 'Communicatie' komt zater-
dag 21 april rond 20.40 uur Haarlem 
in rijden. De optocht bestaat uit zo'n 
twintig praalwagens en ruim dertig 
rijk met bloemen versierde luxe en bij-
zondere wagens. Dit geheel uiteraard 
begeleid door muziekkorpsen.

door René Snoeks

Bij binnenkomst is er, ter hoogte 
van de Damstraat rond 21.30 uur, 
een spectaculaire openingsact van 
'Circle Percussion' die prachtig uit-
gelicht wordt compleet met laseref-
fecten. Zij spelen samen met 'Drums 
Around', dat op het bordes van het 
stadhuis staat. Om zo over en weer 
met elkaar te communiceren. Zater-
dagavond vanaf 22.00 uur staan de 
praalwagens opgesteld op de Grote 
Markt, in de Damstraat en langs het 
Spaarne en zijn ze zondag tot 19.00 
uur te bezichtigen.

Op tijd
Vanwege de fikse vertraging bij 
aankomst vorig jaar in Haarlem 
weet Voorzitter van het Bloemen-
corso, Leo van der Zon, te melden: 
"Een dergelijke vertraging mag 
niet meer. Mocht er toch onver-
hoopt een vertraging optreden dan 
zorgen wij er dit jaar voor dat het 
hele corso aaneengesloten blijft." 
Hiertoe is de eerste corsowagen 
met GPS-systeem uitgerust en com-
municeren de overige wagens via 
zogenoemde tweets. Niet alleen 
op kunstzinnige wijze wordt het 

thema 'Communicatie' op de praal-
wagens uitgebeeld, maar ook als 
instrument gebruikt om via twitter 
de bonte kleuren stoet op tijd te 
laten rijden.
Als elk jaar is het weer spannend 
of er genoeg bloemen zijn. Van der 
Zon kan iedereen gerust stellen: "Ja, 
ook dit jaar was dat weer spannend. 
In de vrij warme decembermaand 
ging het snel, we hadden al vroeg 
de eerste narcissen, veels te vroeg. 
In maart sloeg het weer om met 
nachtvorst en droogte. Gelukkig 
heeft het met de Pasen geregend en 
staan de bollenvelden er nu mooi 
en vol bij."

Internationale toerist
"Dit corso is hét podium voor 
de internationale toerist, om de 
wereld te tonen wat Haarlem is", 
zegt Esther Brasser, directeur City 
Marketing Haarlem. "Het corso 
staat ook dit jaar weer opgesteld in 
het mooiste décor dat we als stad 
te bieden hebben; de historische en 
monumentale gevels aan de Grote 
Markt, Damstraat en Spaarne." En 
zo zal Haarlem dit weekend flink 
uitpakken met een gavarieerd pro-
gramma in samenwerking met H&L 
producties.
Op zondag start het programma 
om 13.00 uur rondom de praalwa-
gens en duurt tot 17.00 uur. Zo is 
er rondlopend straattheater met 
onder andere The Frogs en zien 
we, net als vorig jaar, Olim Nicolai 

rondtrekken met zijn kleine huif-
kar. Hieruit presenteert hij dan 
even later zijn dansende sterren: 
de chimpansees Boris en Tasja. Wat 
zich dan voltrekt moet je gezien 
hebben. Knap, overdonderend en 
hilarisch tegelijkertijd. Bij het stad-
huis is een nostalgische fotograaf 
en poppenkast. Het podium op de 
Grote Markt biedt plaats aan 'Night 
Flight to Rio' en de populaire Haar-
lemse theatergroep Eglentier geeft 
alvast een muzikaal voorproefje 
van hun nieuwe voorstelling 'I Love 
Pink'. Verder trekken er deze koop-
zondag weer de nodige straatorkes-
ten door de stad zoals bijvoorbeeld 
de Haarlemse 'Busquitos'. Op het 
Klokhuisplein is de bloemenmarkt 
en de 'Er op Uit markt' vindt je op de 
Oude Groenmarkt. Het Frans Hals-
museum brengt de tentoonstelling 
'Tulpomania'.

Twitterwagen
In het kader van het thema 'Com-
municatie' heeft City Marketing 
Haarlem gekozen voor een échte 
Twitter praalwagen, 'Van postduif 
tot twitter', waar een live stream 
twitterledscherm op bevestigd is. 
Stuur een tweet uit met #Bloemen-
weekend en jouw bericht wordt 
op deze wagen getoond. Op zon-
dag zendt de Twitterwagen vanaf 
de Grote markt ook tweets uit. De 
tweede wagen van City Marketing 
Haarlem heeft het thema 'Haarlem 
Roze Stad'. Dit jaar is Haarlem Roze 
Stad en vinden er tal van activitei-
ten in dat kader plaats.  De wagen is 
een fantstische reclame voor de lan-
delijke Roze Zaterdag die op 7 juli 
hier in de stad gehouden wordt.

Winkeliers
De winkels zijn zondag geopend 
van 12.00 tpt 17.00 uur. De Schag-
chelstraat.nl heeft een speciaal pro-
gramma op deze dag. De winkeliers 
hier hebben  hun straat extra feeste-
lijk aangekleed met bloemstukken, 
bloemenvaandels, extra terrassen 
en marktkramen. Vanaf 12.00 uur 
rijdt een vleugel door de straat die 
bij verschillende winkels stopt om 

een zanger of zangeres te begelei-
den die in de open lucht pop, opera 
of jazz zal zingen. x

Corsoweekeinde is zeker meer dan
alleen bewegende bloemenpracht

Tal van activteiten rond intocht mooiste file van het land

Grote drukte langs het Spaarne vorig jaar (Foto: R.S.P. ©2012).

Bennebroek:

Rijksstraatweg - Bennebroekerdreef  19.10 uur

Heemstede:

Herenweg - Kadijk   19.40 uur

Haarlem:

Wagenweg - Huis met de witte beelden 20.40 uur 
Westerhoutpark   20.50 uur
Hazepaterslaan   20.50 uur
Florapark    20.55 uur
Fonteinlaan    21.00 uur
Grote Houtbrug/Gasthuisvest   21.05 uur
Kampervest/Eendjesbrug/Spaarne  21.10 uur x

Routeschema vanaf Bennebroek

UitTips
Reserveren voor voorstellingen in de 
Philharmonie en de Stadsschouw-
burg is mogelijk via 023-5121212 of 
www.theater-haarlem.nl. Kijk voor 
het Patronaat op www.patronaat.nl. 
Voor de Toneelschuur en Filmschuur, 
tel. 023-5173910 en www.toneel-
schuur.nl. Tevens Kaartverkoop bij 
Start at Rabobank, Grote Houtstraat 
5 in Haarlem.

Vrijdag 20 april

De nieuwe IJstijd [8+]

19.00 | Roberto de Groot [Cats, Evita] 
en Suzan Seegers [Urinetown] zijn 
samen het verrassende duo dat de 
rollen van Ollie B. Bommel en Tom 
Poes vertolkt in De Nieuwe IJstijd, 
een nieuwe OpusOne familievoor-
stelling, een muzikaal stripverhaal. 
€ 22,50 [kinderen € 17,50]. Stads-
schouwburg Haarlem.

Trio Contrasten

20.00 | Fleur Bouwer - klarinet, 
Sjaan Oomen - viool en Martijn Wil-
lers - piano. Programma met louter 
Nederlandse muziek van van Ver-
meulen, Escher, de Leeuw, Knigge 
[wereldpremière] en Keuris. Gratis 
[na afloop collecte]. 't Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Patronaat

20.30 | King Jack & The Applejacks. Een 
stevig potje orgel rocknroll. € 8,-. 
Kleine Zaal. 22.00 | Minor Operation 

Bookings: Not Afraid [B], The Real 
Danger en Karel Anker & De Joden. 
Gratis in het Café. 

Zaterdag 21 april

Orgelconcert

15.00 | Opening van het orgelcon-
certseizoen 2012 door Ton van Eck 
met werken van o.a. Bastiaans, 
Boëllmann, Widor en Strategier. 
Gratis [na afloop collecte]. Kathe-
drale Basiliek St. Bavo aan de Leidse-
vaart.

Theaterorgel

15.00 | 'Orgelvuurwerk' met Chris 
Powell [UK]: populaire melodieën 
uit shows, musicals en evergreens. 
Draaiorgelmuseum Haarlem, Küp-
persweg 3 in Haarlem. www.draai-
orgelmuseum.org. Entree onbe-
kend.

Bloemenconcert

15.30 | Zestig zangers van Zang en 
Vriendschap, o.l.v. dirigent Arno 
Vree, zullen het publiek in een 
informele sfeer laten genieten van 
prachtige engelstalige klassieke 
werken en negro-spirituals. Gebouw 
Zang en Vriendschap, Jansstraat 74 
in Haarlem. Gratis entree.

Luistercursus

19.30 | Holland Symfonia Luister-
cursus met van Claude Debussy het 
Trio voor fluit, altviool en harp. € 
15,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Russische klanken

20.15 | Het Noordhollands Prome-
nade Orkest o.l.v. Peter Stam brengt 
werken van o.a. Tschaikovsky, Svi-
ridov en Glinka. M.m.v. celliste 
Emma Besselaar. € 9,50 [tot 12 jaar 
€ 5,-]. Wilhelminakerk, Gedempte 
Oude Gracht 61 in Haarlem. www.
nhpo.nl

Jan Jaap van der Wal

20.15 | Stand up Comedy zoals het 
bedoeld is. Live. € 19,50 | € 16,50 | € 
13,50. Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat
20.00 | Odonis Odonis [CAN], Barn Owl 

[USA] en en Haarlemse noiserockers 

Those Foreign Kids. € 7,50. Kleine 
Zaal. 21.30 | De Britse krautrock-
psychonauten The Oscillation en 
Hayvanlar Alemi, Turkse psyche-
delische rock n roll. Gratis in het 
Café. 23.00 | 90S NOW! Het inmid-
dels wereldvermaarde negentiger 
jaren feestje in het Patronaat. € 
12,- [18+]. Dommelsch Zaal.

In2Dance

22.00 | Nieuw partyconcept met 
Erick E, Tettero en Rob Boskamp 
vs Good Old Dave. Kwalitatief 
hoogwaardig housefeest met 'vol-
wassen' extraatjes. € 25,- [voorver-
koop € 18,50]. Minimumleeftijd 
21 jaar. SnowPlanet in Velsen-
Zuid. www.snowplanet.nl

Zondag 22 april

Pianorecital

15.00 | De Israëlisch-Amerikaanse 
en in Duitsland wonende pianist 
Menachem Har-Zahav speelt wer-
ken van Alkan, Gottschalk, Men-
delssohn, Moszkowski, Rubin-
stein en Tausig. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Voorjaarsconcert

15.00 | Kennemer Jeugd Orkest 
o.l.v. Matthijs Broers m.m.v. 
Martha Bosch - sopraan en Miyu 
Haraguchi - piano en de orkesten 
Camerata Bloemendaal en het 
Galamian Strijkorkest. Werken 
van L. en W.A. Mozart, Rota en 
Borodin. € 15,- [houders van CJP, 
studenten, t/m 16 jaar en 65+ € 
12]. Philharmonie, Grote Zaal.

Dark Rosie

15.00 | Miranda Zuurbier - zang en 
accordeon, Ton Hemmen - gitaar 
en zang en Vincent Lamers - con-
trabas en zang vinden elkaar in 
het componeren en arrangeren 
van eigen werk waarin verschil-
lende achtergronden samen 
komen. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloe-
mendaal. Gratis entree.

Homemade Blues

15.00 | Live optreden van de Rines 
Homemade Blues Band. Café de 
Gooth, Botermarkt 19 in Haar-
lem.

Sonic.art Saxophonquartett

15.15 | Alexander Doroshkevich 
- altsaxofoon, Martin Posegga 
- tenorsaxofoon en Annegret 
Schmiedl - baritonsaxofoon uit 
Duitsland sluiten het Tapassei-
zoen af. € 25,-. Philharmonie, 
Kleine Zaal.

Wake Up Call

16.00 | Drive-in voor en door jon-
geren in Protestantse Kerken. 
Een evenement met een mix van 
muziek, dans, rap, debat, theater 
en verschillende creatieve activi-
teiten, dat ingezet kan worden als 
afsluiting van het jeugdwerksei-
zoen. Grote of St. Bavokerk, Grote 
Markt in Haarlem. www.jop.nl

OVERIG

Geannuleerd

De toneelvoorstelling Het Dag-
boek van Anne Frank in de Stads-
schouwburg Haarlem op zaterdag 
21 en zondag 22 april. x
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Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

overveen - Komende zomer zal wor-
den gesproken over het definitieve 
ontwerp van het Bloemendaalse 
gemeentehuis dat verbouwd gaat 
worden. Dit ontwerp wordt door de 
gemeenteraad vastgesteld. Dan zal 
ook meer bekend worden over exposi-
tieruimte in het gemeentehuis. Zoals 
nu gepland, gebeurt dat in juli. Cul-
tuurwethouder Ton Bruggeman:"Het 
is zeker niet zo dat wij Achter de Zui-
len uit het gemeentehuis zetten. Ster-
ker nog : in het nieuwe gemeentehuis 
krijgen kunst en cultuur een belang-
rijke plaats. Daar hoort ook het orga-
niseren van tentoonstellingen bij."

door Louise Leupen

Zal er dan waarde worden gehecht 
aan de kwaliteit van de kunste-
naars? Bruggeman hierover: "Als er 
in het gemeentehuis geëxposeerd 
wordt, zullen er altijd kwalitatie-
ve eisen aan de expositie gesteld 
worden. Tenzij de expositie door 
scholen ingericht wordt. Maar dat 
is niet veel anders dan dat nu ook 
al gebeurt in de tentoonstellings-
ruimte."
Kwaliteit heeft tot nu toe altijd 
voorop gestaan bij de galerie en 
vele kunstenaars van naam hebben 
hier hun werk tentoongesteld. Zo 
waren er in de loop der jaren schil-
derijen te zien van Ger Lataster, Jan 
Wolkers, Marinus Fuit en Jaap Ploos 
van Amstel. En ook glasexposities, 
fotografie en keramiek van toon-
aangevende kunstenaars. Landelijk 
bekende beeldhouwers toonden er 
hun werk zoals Nynke Schepers uit 
Bentveld, Eva Steiner, Eric Claus, 
Hetty Heyster, Karel Gomes, Adrie 
van Rooijen, Frank Letterie, Judith 
Pfaeltzer en Barbara de Clercq.
Herman Landeweerd, voorzitter 
van Achter de Zuilen: "Bij ons expo-
seren allemaal mensen met naam, 
maar die hebben denk ik geen zin 
om hun werk in de Burgerzaal te 
hangen, zoals de gemeente dat eer-
der aan Achter de Zuilen heeft voor-
gesteld. Zo iemand kijkt er dan wel 

even naar, maar die komt natuur-
lijk voor iets anders, om te trouwen 
bijvoorbeeld."

Aparte ruimte
Daarom wil Achter de Zuilen een 
ruimte die uitsluitend bedoeld is 
voor het houden van tentoonstel-
lingen. Maar de Raad heeft bij het 
programma van eisen uitgesproken 
dat een dergelijke ruimte altijd 

Koetshuis-overleg
Galerie Achter de Zuilen nog in onzekerheid over locatie

Comitéleden Yvonne Piller en Herman Landeweerd kijken naar het koetshuis dat 
achter het gemeentehuis ligt (Foto: Louise Leupen).

zandvoort - Donderdagavond 19 
april gleed er een donkere plank-
wolk over de kust bij Zandvoort. 
Het licht ging letterlijk even uit. 
Even later werd het weer licht, 
maar met een heel ander, transpa-
rant, karakter. Polshoogte nemend 
was waar te nemen dat een hoek 
van de wolk naar beneden afboog 
en een heel plaatselijke bui veroor-
zaakte. Doordat de laaghangende 

zon onder de wolk door scheen 
werd de buitenrand van de bui een 
reflectiescherm, waar een kleine 
en felle regenboog op werd gepro-
jecteerd. Op de foto duidelijk waar-
neembaar, een bui met een trotse 
rand. Een trotse bui die naast nat-
tigheid ook licht produceert. Mooi 
is het in ieder geval wel. x

Bui met trotse rand

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Vervolg zie elders

haarlem/overveen - De politie trof 
afgelopen vrijdagnacht na een 
melding rond 04.35 uur twee 
Haarlemmers aan van 19 en 23 
jaar, die tussen geparkeerde 
auto's zaten te rommelen op de 
Laurens Reaellaan in Overveen. 
Bij het zien van de politie liepen 
het tweetal weg, maar de politie 
hield beiden staande voor een 
gesprek. Tijdens het aanspreken 
liet een van Haarlemmers een 
speakersysteem en een naviga-
tiesysteem op de grond vallen. 
Het tweetal werd hierop aange-
houden en overgebracht naar 
het politiebureau. x

Autokrakers

bloemendaal aan zee - Afgelopen 
zaterdag is rond het middaguur 
het levenloze lichaam van een man 
aangetroffen op het strand van 
Bloemendaal aan Zee ter hoogte 
van de vloedlijn. Het gaat om een 
39-jarige man uit Seoul. De Zuid-
Koreaan was een aantal dagen op 
bezoek bij familie in Nederland 
en verbleef in een hotel in Zand-
voort. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat er geen sprake is van een 
misdrijf. x

Dode man op het
strand gevonden
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AMBACHTELIJK IJS
  CHOCOLADE

PATISSERIE

ZANDVOORTSELAAN 177
HEEMSTEDE 023-544 12 12

30 april wordt 
het feest bij 
2 Tasty 
oranje ijs en 
oranje slagroom

bloemendaal - Van wethouder Ton Brug-
geman mag je het best een doorbraak 
noemen. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin was anderhalf jaar geleden een 
goede eerste stap, maar de Opvoedpoli 
die hij op 12 april officieel opende zet 
de boel op zijn kop. Er wordt niet langer 
gewerkt vanuit verwijzen naar verschil-
lende instanties. De hulpverlening aan 
ouders, kinderen en scholen wordt 
direct geboden door medewerkers van 
de Opvoedpoli.

door Ruud Vader

Tussen 2011 en 2015 vindt er een 
revolte plaats op het gebied van 
jeugdzorg, die heet transitie. Taken 
van rijk en provicies gaan over naar 
de gemeentes. In de Centra voor 
Jeugd en Gezin, die op initiatief 
van het vorige kabinet al zijn opge-
richt, kun je voor veel specialismen 
terecht. Je vindt er jeugdartsen, ver-
pleegkundigen, maatschappelijk 
werkers, pedagogen, een yogadocen-
te, een mindfulnesstrainer en een 
leerplichtambtenaar. Mooi geregeld 
zou je denken, maar het kan nog 
beter. Met de Opvoedpoli gaat men 
nu 'vindplaatsgericht' en 'integraal' 

te werk.
Vindplaatsgericht wil zeggen dat de 
hulp en ondersteuning naar je toe 
komt op de plek waar een probleem 

of een vraag speelt. Bijvoorbeeld op 
een school, een sportvereniging of 
thuis. Integraal wil zeggen dat je 
niet langer van de ene naar de ande-
re specialist wordt doorverwezen, 
ofwel van het kastje naar de muur 
wordt gestuurd. Motto van de poli 
is: 'Wij zijn het kastje én de muur'. 
De Opvoedpoli doet dit werk al sinds 
een jaar vanuit Haarlem, maar is nu 
ook toegevoegd in het CJG Bloemen-
daal.

Bloemendaals
Met welke problemen kun je bij de 
poli aankloppen? Manja Willemsen 
(poli medewerkster en orthopeda-
goog): "Eerst even iets rechtzetten. 
Er hoeft niet altijd sprake te zijn van 
problemen. Laatst heeft een moeder 
gewoon een uurtje met ons gepraat 
over hoe zij probeert haar kinderen 
zo goed mogelijk op te voeden. Wij 
konden haar een paar simpele tips 
geven en ze ging opgelucht weer 

naar huis. Verder had ze geen bege-
leiding nodig. Later kregen we een 
mailtje van haar, dat ze blij was om 
haar verhaal eens te kunnen vertel-
len. Gewoon een gesprekje kan dus 
ook, maar soms zijn er wel degelijk 
problemen."
Die kunnen voor peuters liggen op 
het vlak van bijvoorbeeld peuter-
puberteit. Rondom schoolkinderen 
zijn er veel vragen over ADHD, PDD-
NOS en andere moderne kwalen, er 
is soms sprake van game-verslaving, 
van onhanteerbare pubers of van pes-
ten. Ook lopen de medewerkers aan 
tegen spraakproblemen, dyslexie of 
overtredingen waardoor jongeren 
met de politie te maken krijgen.
Zijn er specifieke problemen die je in 
Bloemendaal wél ziet en elders niet? 
Sanne Ebbeling (poli medewerkster 
en orthopedagoog): "In veel gemeen-
ten is er zorg over te dikke kinderen 
en hun eetgewoontes. Gek genoeg 
komen we dat in Bloemendaal weinig 
tegen, eerder het tegenovergestelde. 
We denken dat dat komt omdat 
veel kinderen hier intensief mee-
doen aan sport, scouting of andere 
activiteiten, waardoor ze relatief 
veel beweging krijgen." Rachel van 
Daalen (directeur Opvoedpoli Haar-
lem) vult aan: "Sommige Bloemen-
dalers hebben hoge ambities, die ze 
soms over dragen op hun kinderen. 
Hoe kinderen daarop reageren is 
verschillend. Sommige kinderen 
kunnen een bepaalde druk goed 
aan, maar andere kinderen krijgen 
daar wel eens stress of bijvoorbeeld 
faalangst door."

Gratis
De poli is er ook voor kinderen met 
'probleemouders'. Op de landelijke 
website (www.opvoedpoli.nl) kun-
nen ze lezen: "Ouders kunnen erg 
lastig zijn. Ze begrijpen je niet of ze 
hebben zelf allerlei problemen waar-
door jij tekort komt. Het kan ook zijn 
dat ze gewoon niet luisteren, of dat 
ze denken dat ze alles voor je moeten 
bepalen terwijl je heel goed zelf kunt 
beslissen wat goed voor je is. Wat ook 
heel stom is als je ouders het onder-
ling niet eens zijn over jouw opvoe-
ding. Vooral als ze gaan scheiden 
kunnen ze enorm ruzie maken. Dat 
heeft trouwens vaak meer te maken 
met hun eigen problemen dan met 
jou."
Hoe is Bloemendaal eigenlijk terecht 
gekomen bij de Opvoedpoli? Pauline 
Veldkamp (beleidsmedewerker van 
de gemeente): "Ik heb gezocht naar 
een innovatieve jeugdzorgaanbie-
der die integrale hulp zou kunnen 
bieden. Ik was erg blij dat ik in de 
Opvoedpoli een organisatie vond 
die onze verwachtingen waar kan 
maken. Het is ons doel om te zorgen 
dat er in Bloemendaal hulp komt die 
aansluit bij de behoefte van de bur-
gers, die snel op gang komt en die 
van een hoog niveau is."
Wie betaalt dit allemaal? Rachel van 
Daalen (directeur Opvoedpoli Haar-
lem): "De afspraak is dat de gemeente 
de eerste vijf gesprekken betaalt. We 
proberen ouders in die gesprekken 
verder te helpen. Als dat niet lukt, 
kan de ouder kiezen of er een vervolg 
moet komen. Dat vervolg kan bij de 
Opvoedpoli, maar ouders zijn uiter-
aard vrij om te kiezen wat zij willen." 

De vervolghulp bij de Opvoedpoli 
wordt, als er sprake is van ggz pro-
blematiek, bekostigd door de zorg-
verzekering.
Met een openingstoespraak van de 
wethouder, een presentatie over 
modern denken en doen door Lau-
rens Waling en een toelichting van 
van Daalen was de poli op 12 april 
officieel geopend. De inspirerende 
bijdrage van Waling (Jeugdzorg 2.0) 
was zeer de moeite waard. Hij is te 
vinden op http://blog.alares.nl/lau-
rens/. x

Nu voor de jeugd in Bloemendaal:
hulp bij het opvoeden van ouders

Opvoedpoli bij Centrum voor Jeugd en Gezin geopend

Vijf mensen die met de Opvoedpoli een nieuwe impuls geven aan het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Van links naar rechts Sanne Ebbeling, Manja Willemsen, 
Rachel van Daalen, Pauline Veldkamp en Ton Bruggeman (Foto: Ruud Vader).

Laurens Waling sleept zijn gehoor mee in modern denken: "Bureaucratie, hier-
achie en bazen zijn ouderwets. Zorg dat je baas je morgen al een I-pad geeft en 
als hij dat niet doet koop je er zelf een. Dan kun je overmorgen al doen wat je in 
het kader van Jeugdzorg 2.0 eigenlijk zou moeten doen!" (Foto: Ruud Vader). x

heemstede/vogelenzang - Met pie-
pende banden door de bocht en 
spannende nek aan nek races. 
Groep 8 van de Floris Jozefschool 
uit Vogelenzang maakt afgelopen 
vrijdag een spannend uitstapje 
naar Heemstede. Op de buiten-
baan van de Model Auto Club 
Heemstede (MACH) mogen de 
leerlingen racen met modelau-
to's. De dag is een afsluiting van 
een leerproject waarin techniek, 
teamwork en ondernemerschap 

centraal staan. Motor achter het 
uitje is Meester Ed Stoete. Hij 
geeft elke woensdag les in tech-
niek. Alle kinderen hebben een 
eigen opdracht gekregen. Janique 
Vastenhout stond voor de zware 
taak om de nodige publiciteit aan 
het uitstapje te generen. Zij belde 
naar de krant met de vraag of Buij-
ze Pers langs wilde komen. Missie 
geslaagd dus. x

Missie geslaagd voor Janique

(Foto: Christa Warmerdam).

In het artikel 'Dorp in Oorlogstijd' in 
de krant van van 19 april schreven 
wij dat sommige objecten op de 
tentoonstelling waren gevonden 
in een woning van NSB'ers. Wij 
ontvingen een reactie dat dit een 
onbewezen uitspraak is. Die kritiek 
is terecht. Beter was het geweest 
als we hadden geschreven dat er 
onder andere NSB-spullen waren 
gevonden in een woning in Ben-
nebroek. Dat in die woning in de 
oorlog NSB'ers hebben gewoond 
is inderdaad niet af te leiden uit de 
vondst van de spullen, maar wel 
uit de gemeentearchieven. Onze 
excuses. x

Even rechtzetten

zandvoort - Afhankelijk van de 
ernst van de aandoening zijn 
mensen met dementie niet meer 
volledig in staat hun zaken te 
regelen en juiste beslissingen te 
nemen. Dit onderwerp staat cen-
traal in het komend Alzheimer 
Café Zandvoort. Eén van de kern-
vragen daarbij is: wie bepaalt er 
eigenlijk wanneer een persoon 
wilsonbekwaam is en wat heeft 
dat voor consequenties? Het 
onderwerp wordt behandeld door 
een deskundige, Kiki Kastelein. 
Zij is casemanager bij Draagnet 
en daarnaast als parttime rechter 
betrokken bij zaken die te maken 
hebben met gedwongen opname 
en wilsbekwaamheid bij mensen 
met dementie. Het Alzheimer Café 
vindt plaats op woensdag 2 mei in 
'Ook Zandvoort', steunpunt voor 
heel Zandvoort, aan de Fleming-
straat 55 in Zandvoort. Aanvang 
is 19.30 uur. x

Alzheimer Café



gecombineerd moet worden met 
een andere functie in het gebouw. 
Dit vanwege de kosten van de tota-
le verbouwing. Daar is het Comité 
van Achter de Zuilen niet blij mee; 
het werk is daar te kostbaar en te 
kwetsbaar voor. "Om die reden 
kunnen we ook niet alles even aan 
de kant zetten voor bijvoorbeeld 
een vergadering."
Bruggeman: "Zelf denk ik dat wan-
neer wij met het Comité kunnen 
komen tot een goede en veilige 
oplossing voor de expositieruim-
te binnen het gebouw, waarbij de 
ruimte ook voor andere functies 
gebruikt kan worden, we dicht 
bij een oplossing kunnen komen. 

Mocht het Comité toch op het 
ingenomen standpunt blijven 
staan van een exclusieve ruimte 
in het gebouw, dan kunnen zij 
altijd hun besluit nog nemen. 
Maar laten ze dan even de besluit-
vorming over het definitieve ont-
werp afwachten."

Koetshuis
Bruggeman vervolgt: "Datzelfde 
geldt ook voor het koetshuis ach-
ter het gemeentehuis. Dat wordt 
nu gebruikt als fietsenstalling. 
Daar zal ook een ruimte voor moe-
ten zijn." De galerie hoopt dat ze 
anders dit koetshuis als expositie-
ruimte mag gaan gebruiken.
Landeweerd: "Het koetshuis heeft 
geen ramen, maar is daarom zo 
geschikt om er te exposeren. Het 
voordeel is ook dat dat het op 

het veiligheidssysteem van het 
gemeentehuis kan blijven zit-
ten." Comitélid Yvonne Piller vult 
hem aan: "Ook vanwege de link 
met het gemeentehuis is het een 
goede locatie. In een winkeltje in 
de dorpsstraat zitten heeft geen 
zin; het Comité is namelijk een 
comité van de gemeente. Boven-
dien wordt het koetshuis dat van 
rond 1880 dateert, dan in stijl 
gebruikt. 
De aanpassingskosten zullen op 
zich gering zijn: er liggen allemaal 
van die leuke oude klinkertjes, 
ramen hoeven er niet in, alleen 
een goed verlichtingssysteem 
en verder wat schilderwerk. De 

galerie is overigens ook nooit een 
grote kostenpost geweest. Een 
stukje ruimte en een heel klein 
beetje subsidie, en verder moeten 
we onszelf bedruipen uit de com-
missies van verkopen en we doen 
zelf alles als vrijwilligers, alleen 
de gastvrouwen bij de openingen 
betalen we." x
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bloemendaal - De anderhalf meter 
papier en 2500 e-mails van het dos-
sier Elswoutshoek waren voor de inge-
stelde raadscommissie te omvangrijk 
om binnen een paar weken volledig en 
diepgaand te onderzoeken. Daarom 
werd besloten tot een 'quick scan' 
- een eerste oriëntatie naar het dos-
sier - die zou moeten resulteren in één 
van drie uitkomsten: 1). Er is niets aan 
de hand en nader onderzoek is niet 
nodig; 2). Het onderzoek is te veel-
omvattend voor een raadscommissie; 
3). De commissie zal het onderzoek 
zelfstandig afronden. Hoewel de com-
missie stelt dat verder onderzoek niet 
nodig is, wordt toch geadviseerd dit 
wél te doen. Het belangrijkste is ech-
ter dat op korte termijn maatregelen 
worden genomen om het project vlot 
te trekken.

door Ruud Vader

Tijdens het presidium van 27 maart 
toonde Thera Wolf (PvdA) zich 
geschrokken van klachten van de 
Slewes die, naar het leek, niet in 
behandeling waren genomen. Op 
29 maart maakte rechter mevrouw 
mr. C.E. Heyning-Huijdecoper hier 
ook opmerkingen over. Letterlijk 
zei ze: "Ik ben klachten tegengeko-
men, die bejegingsklachten werden 
genoemd en niet in behandeling 
zijn genomen. Dat had wel gemoe-
ten en in sommige gevallen ging 
het zelfs om bezwaren tegen beslis-
singen. Die hadden gewoon moeten 
worden behandeld."
Waarom geeft het nieuwe rapport 
geen antwoord op de vraag of er 
sprake is van verwaarloosde klach-
ten en of die nog moeten worden 
behandeld? Alice Jeltes (D66, voor-
zitter onderzoekscommissie): "In 
(onze) quick scan hebben we ons 
gericht op het weer vlot trekken van 
het dossier. We hebben hierbij niet 
kunnen constateren dat er klachten 
niet volgens de regeling zijn behan-
deld."

Danig verstoord
De rode draad in het rapport gaat 
over de "Sinds begin maart 2010 
(…) danig verstoorde verhoudingen 
tussen de gemeente en de eigena-
ren van Elswoutshoek (EWH), (…) 
waar beide partijen ongelukkig mee 
zijn." Verder heeft de commissie de 
indruk: "Dat de verstoorde verhou-

ding de loop van het vergunning-
verleningproces heeft beïnvloed en 
wellicht de besluitvorming." Ook 
concludeert de commissie: "Dat de 
maatregelen die getroffen zijn sinds 
juni 2010 geen de-escalerend effect 
hebben gehad."
Onder de omstandigheden lijkt het 
verstandig dat de commissie zich 
vooral heeft geconcentreerd op 
herstel van de verhoudingen en het 
snel vlot trekken en afronden van 
het project. Toch vraag je je af hoe 
het zit met met de 'machtsongelijk-
heid' die de rechter op 29 maart aan 
de orde had gesteld. Die zei dat waar 
er twee partijen strijden er ook wel 
twee schuld zullen hebben. Maar ze 
onderkende ook dat er sprake is van 
machtsongelijkheid - twee burgers 
die relatief onbekend zijn met de 
procedures en slechts over beperk-
te middelen beschikken, tegenover 
een professionele organisatie met 
veel ervaring, relatief veel financi-
ele middelen en relatief veel tijd. Is 
dit ook door de commissie gesigna-
leerd? Jeltes: "De commissie onder-
kent deze machtsongelijkheid ook. 
Dat is een machtsongelijkheid die 
inherent is aan de relatie overheid-
burger en die we als gemeente op 
diverse manieren proberen te mini-
maliseren. Het lijkt echter vooral op 
een elkaar niet (willen) begrijpen, 
waarbij van de gemeente uiteraard 
een veel grotere inspanning mag 
worden verwacht, dan van de bur-
ger."

Verder onderzoek
De commissie adviseert om het 
totaalplan EWH per direct ter advi-
sering voor te laten leggen aan de 
provinciale Adviescommissie Ruim-
telijke Ordening. Voor de eigenaren 
is dit erg belangrijk, maar het col-
lege weigerde tot nu toe om dit te 
doen. Wethouder Tames Kokke had 
hierover gezegd dat hij geen advies 
wil vragen over iets dat volgens hem 
niet mag en moet. Jeltes: "De com-
missie gaat ervan uit dat het college 
in de persoon van de aan te trekken 
zware projectmanager de adviesaan-
vraag op de juiste wijze zal formu-
leren. Zowel de heren Slewe als het 

college kunnen hierbij ter toetsing 
de adviesaanvraag aan de geëigende 
raadscommissie voorleggen."
Krijgt de projectmanager ook de 
taak om de verstoorde verhoudin-
gen te herstellen? Jeltes: "De verhou-
dingen zijn zodanig verstoord, dat 
de commissie geen mogelijkheid 
ziet om die op korte termijn te her-
stellen. Het is echter wel van belang 
dat dit dossier zo spoedig mogelijk 
wordt afgerond. Een buitenstaan-
der zal daartoe beter in staat zijn 
en het zou natuurlijk mooi zijn als 
die ook de verstoorde verhoudingen 
kan herstellen." Dan is er het advies 
om een extern bureau een verder 
(derde) onderzoek te laten instel-
len. Wat zou zo'n bureau moeten 
onderzoeken? Jeltes: "De commis-
sie concludeert dat er verstoorde 
verhoudingen zijn ontstaan en dat 
de maatregelen die zijn genomen 
geen effect hebben gehad. Dit zal 
aan beide partijen kunnen liggen, 
maar de commissie is van mening 
dat van de gemeente een grotere 
inspanning verwacht mag worden 
om op goede voet te blijven met 
belanghebbenden. Een buiten-
staander moet onderzoeken hoe 
de zaken rond de dienstverlening 
worden aangepakt en hoe een esca-
latie zoals bij de heren Slewe in de 
toekomst kan worden voorkomen." 
Wie het hele rapport van de com-
missie wil lezen en alle adviezen, 
kan dat vinden bij de vergaderstuk-
ken op de gemeentelijke website. 
Het zal op 26 april in de raadsverga-
dering worden besproken. x

Streven naar snel vlottrekken 
van het project Elswoutshoek

Advies: "Stel een derde onderzoek in!"

De ingestelde raadscommissie adviseert om het totaalplan EWH per direct ter 
advisering voor te laten leggen aan de provinciale Adviescommissie Ruimtelijke 
Ordening. Voor de eigenaren is dit erg belangrijk, maar het college weigerde tot 
nu toe om dit te doen (Archieffoto: Ruud Vader).

overveen - Zondagavond even 
voor 20.00 uur hebben politie-
mensen een 35-jarige vrouw uit 
Haarlem aangehouden omdat zij 
in het bezit was van harddrugs. 
De vrouw parkeerde haar auto 
op een invalidenparkeerplaats 
aan de Zeeweg, waarop politie-
mensen controleerden of ze hier 
mocht parkeren. Dit bleek het 
geval. De agenten hadden gezien 
dat de vrouw in het bezit was van 
een klein flesje en toen zij naar de 
inhoud vroegen, bleek hier GHB 
in te zitten. Na het doorzoeken 
van de auto vonden agenten ook 
softdrugs en enkele XTC-pillen. 
De vrouw is aangehouden en over-
gebracht naar een politiebureau 
waar ze is ingesloten. De drugs 
zijn in beslag genomen en zullen 
worden vernietigd. x

Met GHB richting
het strand

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

Vervolg van voorpagina

Het Comité wil een aparte, afsluitbare expositie-ruimte, die niet multi-functio-
neel gebruikt wordt. Het koetshuis vindt zij een goed alternatief. Wethouder Ton 
Bruggeman is van mening dat een expositieruimte het best tot zijn recht komt in 
het inpandige gedeelte van het gemeentehuis (Foto: Louise Leupen). x



 5 



  6

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

jAnnewaris, lokaal voor beeldende expressie

coaching kunstzinnige les   
inloop-atelier eigen werk

Vijfmeiweg 16  Sassenheim /  jannewaris.nl  / 0640148636

jAnnewaris, lokaal voor beeldende expressie

coaching kunstzinnige les   
inloop-atelier eigen werk

Vijfmeiweg 16  Sassenheim /  jannewaris.nl  / 0640148636

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

incl. racket twv € 39,-

vanaf 2 januari elke zondag open

Squash Haarlem - Kleverlaan 204 – 2023 JM Haarlem

023 - 527 52 41 www.squashhaarlem.nl

Nu lid worden 
t/m augustus 2012

€ 99,00 p.p.
i.p.v. € 150,00

Inclusief: Zumba, streetdance, 
aerobics, conditietrainingen, spinning,
kickboksen, fitness-cardio en kracht 

gehele dag (07.00-23.15 uur).
En squash overdag & weekend !!

Binnenweg 103 • 2101 JE Heemstede • Holland

T + 31 23 52 81 310 • F  + 31 23 52 82 414

kostuums € 295,-
colberts € 195,-
broeken € 95,-

Jacob Cohen jeans € 150,-
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Klavertje vier op de 
Veluwe!

269
Wat een prachtige manier om te 
genieten van de Veluwe! U fi etst 
van hotel naar hotel, elke dag zo’n 
45-55 km. Uw bagage wordt intussen 
voor u vervoerd. In 5 dagen ontdekt 
u alle mooie plekjes van dit unieke 
natuurgebied. De route vormt een 
klavertje vier: de hotels liggen binnen 
een straal van 15 km. Ze grenzen al-
lemaal aan andere fi etsroutes, zodat 
u elke dag een ander blaadje van 
het klavertje ontdekt. En elke avond 
geniet u van een heerlijk diner in het 
hotel. Zo dineert u tijdens deze reis in 
4 verschillende restaurants! 

Uw verblijf
U verblijft in vier zeer comfortabele Bilder-
berg Hotels: Hotel De Bilderberg in Ooster-
beek, Bilderberg Hotel Klein Zwitserland in 
Heelsum, Bilderberg Hotel De Buunderkamp 
in Wolfheze en Bilderberg Hotel Wolfheze in 
Wolfheze.

• u bepaalt zelf in welk hotel u uw 
 verblijf begint
• bij elk hotel ontvangt u de fi etsroute 
 voor de volgende dag
• de hotels beschikken o.a. over zwem-
 bad en sauna, tennisbaan, eigen 
 parkeerterrein, fi etsverhuur

Inbegrepen
• 4x overnachting met uitgebreid 
 Bilderberg-ontbijtbuffet
• 4x driegangendiner
• 4x lunchpakket (zelf samen te stellen 
 uit ontbijtbuffet) speciaal voor gasten 
 van Pharos Reizen
• bagagetransport
• gratis gebruik zwembad en sauna

Prijzen
23/04-31/10  269 

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserverings-
kosten en toeristen-
belasting.

5-daagse fietsreis voor 
geluksvogels

zoek & boekcode 69498

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 69498

bloemendaal - "Ik werd gebeld en ik 
dacht dat is vast een grapje", Ingrid 
uit Overveen moet er nòg om lachen. 
"Dus ik ben naar de winkel gegaan 
en toen bleek het serieus." Om hun 
éénjarig bestaan te vieren nodigde 
parfumerie Mooi van Marjolijne een 
dertigtal dames uit voor een lunch 
bij Chapeau!, het Bloemendaalse 
restaurant met twee Michelinster-
ren.

door Louise Leupen

De uitgenodigde dames waren in 
opperbeste stemming en werden 
gastvrij onthaald in het luxe res-
taurant dat vorige week donder-
dag speciaal voor hen gereserveerd 
was. Marjolijne en Kees van de 
parfumerie hadden bewust voor 
Chapeau! gekozen. "De aandacht 
die er hier aan de produkten gege-
ven wordt is te vergelijken met 
wat wij doen. De manier waarop 
hier alles gepresenteerd wordt, de 
ingrediënten die met zorg uitge-
zocht worden, het gevoel dat je 
meegeeft. Het gaat om kwaliteit 
en om de beleving."

Compositie
Na verschillende verfijnde amu-
ses wordt er als voorgerecht steak 
tartaar van het Angusrund geser-
veerd. Tineke uit Santpoort-Zuid 
komt vaak bij Chapeau! en ver-
telt enthousiast waarom. "Al die 

mooie kleine dingetjes, hoe krij-
gen ze het voor elkaar. De liefde 
die er vanaf straalt, het is precies 
een schilderij." Haar buurvrouw 
Mia aan tafel: "Ja, het is een com-
positie! De één doet het met verf 
en de ander doet dat met eetbare 
produkten. Het is net dat takje zus 
òf zo, dat geldt net als voor een 
schilder. Ik zie dit als een vorm 
van kunst, dit is niet gewoon een 
hapje eten, dit is een soort bele-
ving."
De dames raken er niet over uit-
gepraat. "Je kunt een compositie 
maken van allerlei materialen, 
maar hier komt nog veel méér bij 
kijken: ook de smaak en de geur. 
Ik denk dat het veel lastiger is 
omdat wij als klant het ook nog 
proeven en ruiken. Dat zijn alle-
maal nog eens extra aspecten. Het 
is dus niet alleen: 'hoe decoreer ik 
het'."

Ooglift
En dan wordt voorin de zaal de 
aandacht gevraagd. Lindsey, een 
professioneel visagiste, gaat tus-
sen de gangen door een make-up 
presentatie houden, en een oog-
lift laten zien 'maar dan wel een 
pijnloze'. Ze legt uit hoe 'puur met 
cosmetica en wat simpele make-
up technieken' incisies à la plas-
tisch chirurg Schumacher overbo-

dig worden. Lindsey demonstreert 
het effect van licht en donker, en 
van glans en mat. En waarom 
camouflage òver foundation moet 
en niet andersom. Uit het plotse-
linge geroezemoes blijkt dat dat 
voor veel van de aanwezige dames 
nieuws is. Lindsey: "Want nà de 
foundation zie je pas of het nog 
nodig is om te camoufleren."
Ondertussen wordt er door de 
keukenbrigade onder strenge dis-
cipline hard doorgewerkt aan het 
hoofdgerecht. Op het hoofdmenu 
staat rogvleugel met sauce verjus. 
Eigenaar Ronald Voogel kijkt niet 
raar op van een presentatie tussen 
de gangen door. "We hebben wel 
vaker dat mensen ons restaurant 
afhuren voor een presentatie of 
een privéfeestje. We hebben hier 
ook prijsuitreikingen gehad. In 
principe kan alles, het is wat de 
gast wil." Sinds het restaurant eind 
vorig jaar een tweede Michelin-
ster kreeg, is het nog drukker 
geworden. "Onze prijsklasse 
(drie gangen menu voor € 55,- 's 
avonds) is niet overdreven duur", 
vertelt hij.

Fraai opgemaakt
Het hoofdgerecht wordt ook door 
iedereen uitgebreid geprezen. 
Tineke uit Santpoort-Zuid: "Van-
daag is een echt damesgebeuren. 
Mannen willen het allemaal wat 
grover. Ik zou voor een man zeg-
gen: 'maak maar een paar leuke 
lamskoteletjes'. Een man ziet het 
toch niet. Het is nu zó fraai opge-
maakt. Er is echt op gelet: wie 
komt er als gast?"
En als tot slot iedereen aan de 
koffie met friandises zit, worden 
er nagellakflesjes met de nieuw-
ste kleuren uitgedeeld. Maar dat 
is nog niet alles: na afloop loopt 
iedereen nog even mee naar de 
parfumerie waar voor alle dames 
ook nog een goedgevulde goodie-
bag vol proefjes van cosmetica en 
een make-up tasje van Chanel, 
klaarstaat.
Vanwege het doorslaande succes 
overweegt parfumerie Mooi van 
Marjolijne volgend jaar wéér zo'n 
gezellige lunch te organiseren. 
Dus als u een door hen gebeld 
wordt dan is dat geen 1 april grap. 
x

Een echte dameslunch
Dertigtal parfumerie-klanten verrast met luxe lunch

Iedereen had genoten van de gezellige lunch (Foto: Louise Leupen).

Marjolijne van parfumerie Mooi trakteert in de winkel op gekleurde champagne 
(Foto: Louise Leupen). x

haarlem/regio - Prof. mr. Pieter van 
Vollenhoven zal op 11 mei aanstaande 
de eerste spreker zijn op de voor het 
eerst te houden Kennemer Lezing in 
Haarlem. De lezing vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk in het centrum 
van Haarlem. De muzikale omlijsting 
is in handen van door het octet van 
het Blazersensemble Septentriones 
met de Gran Partita van Mozart.

Op voor velen ongekende en zeker 
verrassende open, enthousiaste en 
humorvolle manier zal Pieter van 
Vollenhoven de stevige thema's 
waarheidsvinding en onafhankelijk 
onderzoek vorm geven. Met niet 
aflatende energie heeft Prof. Mr. 
Pieter van Vollenhoven zich decen-
nia ingespannen steeds meer vorm 
en inhoud te geven aan zijn overtui-
ging dat onafhankelijk onderzoek 
de beste garanties geeft te komen 
tot waarheidsvinding en tot ver-

trouwen in de maatschappij.
De Kennemer Lezing heeft als doel 
mensen bewust te maken dat zelfs 
een klein individueel gebaar aan 
de samenleving een belangrijke 
bijdrage voor velen kan zijn. Het 
motto van de Kennemer Lezing 
is 'zoek wat mensen verbindt en 
tracht weg te nemen wat hen ver-
deelt'. Het saldo van de lezing wordt 
als een illustratie van de doelstel-
ling en het motto besteed aan het 
goede doel microkrediet.
De Kennemer Lezing is het initiatief 
van loge Kennemerland ter gele-
genheid van haar 85 jarig bestaan 
in de Zuid-Kennemerlandse regio. 
Aanvang vrijdag 11 mei is 16.00 uur 
in de Doopsgezinde Kerk Haarlem. 
De toegang bedraagt € 15,-. Voorver-
koop is mogelijk bij de vestigingen 
van Kaashuis Tromp in Bloemen-
daal, Haarlem, Heemstede en Zand-
voort en bij Boekhandel Blokker te 
Heemstede. Zie ook www.kenne-
merlezing.nl. x

Eerste Kennemer Lezing
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - De politie zag afge-
lopen zaterdag rond 23.25 uur een 
scooter over de Friese Varkens-
markt rijden in Haarlem, met hier-
op vier personen. De politie sprak 
de bestuurder, een 28-jarige man 
uit Heemstede, aan en toen bleek 
direct dat de man onder invloed 
van alcohol verkeerde. De Heemste-
denaar gaf tevens aan dat hij niet 
in bezit was van een rijbewijs. Hij 
werd aangehouden, meegenomen 
naar het politiebureau en tegen 
hem is proces verbaal opgemaakt 
voor het rijden onder invloed en 
voor het rijden zonder rijbewijs. x

Met z'n vieren
op de scooter
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Nijverheidsweg 29 Haarlem 
geopend ma t/m. za tot 17 uur.

Wagenmakerstraat 2 
Velserbroek hele week tot 18 uur. 

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

BMW 316i coupé l.m.velgen enz. 1994 1250
BMW 318i sedan stuurbekr. l.m.velgen airco 1997 1950
CitroénXM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998 950
Citroén Xsara diverse types 1999 - 2000 v/a 1650
Fiat Brava 1.4-12V stuurbekr. el.ramen l.m.velg. 1997 950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 – 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 60 S electr.ramen 1996 750
Fiat Cinquecento ook sporting 1996 of 1998 v/a 650
Fiat Seicento 1999 1450
Ford Escort 1.6i stuurbekr. airco 1998 1450
Ford Mondeo 2.0 station stuurbekr. enz. 1998 950
Honda Accord 1.8i sedan g3 LPG 1997 950
Honda Civic 1.4 sedan 4 deurs stuurbekr. enz. 1999 1950
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.6gli stuurbekr. 1994 950
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2950
Kia Pride 1.3 keuze uit 3 stuks 2000 v/a 500
Mazda 121 -1.8 diesel 1998 1450
Mercedes C 220 cdi combi diesel 2000 2950
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchb. stuurbekr. 1999 1250
Mitsubishi Pajero 3.0 benz, softtop airco enz 1992 4950
Nissan Micra 1.3 automaat stuurbekr. 1997 1250
Nissan Micra 1.0 automaat stuurbekr. 1999 1650
Opel Astra 1.6 station stuurbekr. 1996 1250
Opel Astra 1.6i stuurbekr. enz 1997 1650
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.0 station 1997 1450
Opel Omega 2.5 station autom. stuurbekr. enz 1997 1950
Opel Vectra 2.0 dth diesel stuurbekr. 1998 1650
Opel Vectra 2.5 stuurbekr. airco enz 1997 950
Peugeot 205 - 1.4 generation 1998 850
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995 850
Peugeot 306 1,4 break g3 stuurbekr. airco 2000 950
Renault Megane Scenic M.P.V.stuurbekr. enz. 2001 2450
Renault Laguna 1,8i break stuurbekr. enz 1998 1950
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Seat Cordoba 1.6 glx stuurbekr. 1996 950
Skoda Fabia combi 55kw stuurbekr. airco enz 2005 4950
Volkswagen Golf 1.9 diesel stuurbekr. enz 1997 1950
Volkswagen Golf 1.4 benzine 1995 950
Volvo S40 stuurbekr. airco enz 1997 1450
Volvo V70 automaat stuurbekr. airco enz 1997 1650
Volvo 440 GLE hatchback stuurbekr. 1997 950

Wij adverteren alleen met orginele bouwjaren. 
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten. 
Nu rijden 2013 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE

Audi A3 1.8 TFSI Cabriolet 48.000 km 2009
Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet Automaat 68.000 km 2009
Audi A6 2.0 TFSI Avant Automaat 39.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 2 stuks 19.000 km 2009
Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000
Bentley Continental GT 43.000 km 2006
BMW 118I Cabriolet Automaat 19.000 km 2011
BMW 525D A High Exe 78.000 km 2008
Cadillac CTS 3.6 V6 Sports Luxury 4x4 Wagon  7.000 km 2011
Cadillac Escalade Hybrid 200 km 2012
Cadillac SRX 4X4             Diverse kleuren nieuw model      100 km 2011
Ferrari 360 F1 Stradale 65.000 km 2000
Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001
Jeep Compass nieuw model               4 stuks 100 km 2011
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 2 stuks 2010
Jeep Wrangler 4-deurs Unlimited 4 stuks vanaf 25.000 km 2007
Lancia Voyager nieuw model       200 km 2011
Lancia Ypsilon                  Diverse kleuren nieuw model       100 km 2011
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010
Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011
Mercedes-Benz E350 CDI Estate Avantgarde 12.000 km 2011
Mini Clubman Cooper  en Cooper S 43.000 km 2007
Mini Cooper Countryman 3 stuks 3.100 km 2011
Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 3 stuks 18.000 km 2011
Porsche Boxster S 41.000 km 2006
Porsche 997 S Cabriolet Automaat 41.000 km 2007
Porsche 997 Cabriolet 43.000 km 2006
Range Rover Evoque 4.500 km 2012
Range Rover Evoque 2.2 DSL Automaat 9.000 km 2011
Range Rover Vogue 4.4 TD V8 7.000 km 2011
Rolls Royce Phantom 8.000 km 2005
Toyota Landcruiser V8  D – 4D 7-persoons 21.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TDI nieuw model 12.000 km 2011
Wiesmann MF3 Roadster 18.000 km 2002
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overveen - In het pand waar vroeger 
het restaurant Amasing Asia en later 
brasserie Zilt zaten gevestigd, is nu 
een heel ander horecabedrijf neer-
gestreken: De Hemelse Pannenkoek. 
Sinds begin april is het restaurant 
officieus geopend. "Er is hier geschil-
derd alsof ons leven ervan afhing", 
vertelt Rick Keur, eigenaar en exploi-
tant van het splinternieuwe etablis-
sement. "In twee weken tijd is alles 
wat je hier aan hout ziet, opnieuw in 
de verf gezet."

door Onno van Middelkoop

Overal waar je kijkt, zie je hout. 
Kozijnen, panelen, lambriseringen, 
het ziet er prachtig uit. Het gebouw 
ademt een heerlijke, ontspannen 
sfeer. Binnen zijn er 120 zitplaat-
sen, als het mooi weer is kunnen 
op de terrassen voor en achter het 
gebouw 232 mensen plaats nemen. 
En er is een gratis eigen parkeerge-
legenheid.
Met gepaste trots leidt Rick Keur 
ons rond op het terrein. "Ook alle 

tafels zijn geschuurd en opnieuw 
in de olie gezet. Het terras achter 
hebben we met schuttingen afge-
dicht. Ook hebben we speeltoestel-
len voor de kinderen neergezet. Zo 
kunnen ouders van jonge kinderen 
rustig zitten in de wetenschap dat 
hun kroost niet weg kan lopen."
De achtertuin ligt er prachtig bij. 
Wie vroeger wel eens pannenkoe-
ken op de Lage Vuursche heeft 
gegeten, zal hier eenzelfde sfeer 
aantreffen. Omzoomd door bos, 
geplaveid met fijn grind, mooie 
natuurlijke omgeving. En dan de 
kaart. Een uitgebreidere pannen-
koekenkaart heb je nog niet eer-
der gezien. Pannenkoeken uit alle 
landen en windstreken, zoet of 
hartig, met ijs of likeur, je kunt het 
zo gek niet bedenken of het staat 
op het menu. Pannenkoeken met 
vis, vlees, schaaldieren, groenten, 
kruiden, kaas en heel veel diverse 
combinaties zijn verkrijgbaar. Om 
je alvast te kunnen verlekkeren kijk 
je op www.dehemelsepannenkoek.
nl. Via de website kan ook meteen 
worden gereserveerd.
Rick Keur heeft ruim een kwart 
eeuw ervaring als manager bij 's 
lands grootste grootgrutter. "Ik heb 
daar enorm veel geleerd en werd in 
de gelegenheid gesteld om mezelf 
te ontwikkelen, een gelegenheid 
die ik met beide handen heb aan-

gegrepen. Als je lang bij een bedrijf 
werkt, groei je soms ook tegen je 
plafond aan. Daarom ging ik op 
zoek naar een uitdaging als onder-
nemer, omdat dat weer een stap 
verder gaat. Daar ben ik op een ple-
zierige manier bij ondersteund."
Overigens organiseert de Hemelse 
Pannenkoek ook kinderfeestjes 
en High Teas. Keur: "In overleg is 
natuurlijk heel veel mogelijk." Het 
restaurant is dagelijks, behalve 
maandag, van 11.00 uur tot 20.00 
uur geopend. Voordat je aan een 
wandeling door de prachtige omge-
ving begint kun je hier de lunch dus 
prima gebruiken. Of na een dagje 
strand heerlijk neerstrijken op het 
terras.
De Hemelse Pannenkoek ligt aan de 
rotonde die de Brouwerskolkweg, 
de Militairenweg en de Zeeweg aan 
elkaar verbindt. Het officiële adres 
is Zeeweg 3 in Overveen. En mocht 
men onverhoopt geen pannenkoe-
ken willen eten, dan valt te kiezen 
uit enkele andere gerechten. Keur 
tot slot: "Maar we zijn nu eenmaal 
een pannenkoekenrestaurant, dus 
die keuze is beperkt."
De Hemelse Pannenkoek, Zeeweg 
3 in Overveen, tel. 023-8885886 en 
info@dehemelsepannenkoek.nl. 
Zie ook www.dehemelsepannen-
koek.nl. x

Hemelse pannenkoeken
Rick Keur opent restaurant in Overveen

Rick Keur zwaait naar een voorbijganger vanaf het terras van zijn splinternieuwe 
etablissement (Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem/zandvoort - Op vrijdag 27 
april bezoekt TV kok Pierre Wind groep 
5 van De Ark in Haarlem en De School 
in Zandvoort voor de aftrap van dertig 
Smaaklessen gegeven door professi-
onele koks. De koks gekleed in buis 
en koskmuts laten de leerlingen ver-
rassende drankjes proeven en ken-
nismaken met producten die ze nog 
niet kennen. Uiteraard gaan de leer-
lingen ook een eigen recept bereiden 
waarbij alle potten en pannen uit de 
kast gehaald worden.

De dertig Smaaklessen gegeven 
door professionele koks worden 
aangeboden door Kaashuis Tromp. 
Dit jaar bestaat Kaashuis Tromp 50 
jaar. Om dit te vieren ondersteunt 
Tromp het initiatief Smaaklessen. 

Roel Tromp, laat weten. "Het is 
belangrijk dat kinderen kennis-
maken met verschillende smaken. 
Hierdoor gaan kinderen gevarieer-
der en daardoor gezonder eten."
Schoolklassen die les wilden van een 
echte kok konden zich aanmelden 

bij één van de vestigingen van Kaas-
huis Tromp. Onder de aangemelde 
scholen zijn drie Smaaklessen van 
TV kok Pierre Wind verloot. Op 27 
april bezoekt Pierre Wind groep 5 
van De Ark in Haarlem en De School 
in Zandvoort. Op woensdag 25 april 
bezocht de spraakmakende kok 
de Jan van Rijckenborghschool in 
Heiloo. De overige dertig scholen 
worden bezocht door andere koks 
die eveneens een onvergetelijke les 
zullen verzorgen.
De Smaakles van een professionele 
kok is een onderdeel van Smaak-
lessen. Smaaklessen is een lespro-
gramma voor groep 1 tot en met 8 
van de basisschool. Door te ruiken, 
voelen, horen, proeven en te zien 
komen kinderen meer te weten 

over eten. Scholen die deelnemen 
aan Smaaklessen ontvangen de gra-
tis Smaakleskist. Meer informatie 
over Smaaklessen is te vinden op 
www.smaaklessen.nl. x

Topkok voor de klas

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Buurtbemiddeling Heem-
stede heeft een officiële erkenning 
ontvangen van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). Het project voldoet aan alle 
gestelde kwaliteitseisen en heeft 
daarvoor van het CCV een certificaat 
ontvangen.

Mary van der Drift, coördinator 
Buurtbemiddeling Heemstede: 
"Natuurlijk ben ik blij met deze 
officiële erkenning. Het is een 
bevestiging dat we het project goed 
voor elkaar hebben." De coördina-
tor prijst zich gelukkig met haar 
deskundige team vrijwilligers en 
de prettige samenwerking met 
gemeente, politie, woningbouwcor-
poraties en andere instellingen.
Buurtbemiddeling is een gratis en 
onpartijdige dienst. Medebewoners 

die opgeleid zijn tot bemiddelaar 
begeleiden buren in het oplossen 
van onderlinge problemen. Zij pro-
beren de betrokken partijen weer 
aan de praat te krijgen en hen 
samen tot een oplossing te laten 
komen, die voor beide partijen 
acceptabel is. 
Welzijnsorganisatie MeerWaarde 
verzorgt buurtbemiddeling in de 
gemeenten Haarlem, Zandvoort, 
Heemstede en de Haarlemmer-
meer. Buurtbewoners kunnen zich-
zelf aanmelden of worden doorver-
wezen door de woningcorporatie, 
door de buurtregisseur of door de 
politie.
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met de coördinator 
via 023-5698883 of buurtbemidde-
ling@meerwaarde.nl. x

Erkenning voor Buurtbemiddeling

haarlem/hoofddorp - Dinsdag 8 mei 
is het de jaarlijkse Europese Dag 
van de Beroerte. Het thema van deze 
dag is het herkennen en voorkómen 
van een beroerte. Bezoekers van het 
Kennemer Gasthuis (locatie Zuid) in 
Haarlem of het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp kunnen die dag tussen 
11.00 en 15.00 uur bloed laten prikken 
op de Medial-prikpoli in deze zieken-
huizen.

In het laboratorium van Medial 
zullen analisten onder andere het 
cholesterolgehalte en de bloed-
suikerwaarde van het afgenomen 
bloed vaststellen. De uitslag krijgt 
men toegestuurd met een uitleg en 
eventueel een advies voor nader 
onderzoek via de huisarts. 
Voor deze bloedtest vraagt Medi-
al een eigen bijdrage van € 10,-. 
Deze bijdrage zal door Medial in 
zijn geheel worden geschonken 
aan de Nederlandse CVA-vereni-
ging 'Samen Verder', die mensen 
steunt om zo goed mogelijk met de 
gevolgen van een beroerte verder 
te leven. Als dank voor de eigen 
bijdrage aan dit goede doel zorgt 
Medial voor een kleine attentie. 
Deze ligt voor alle deelnemers 
klaar in de stand.
In 2011 was de totale 'opbrengst' 
van deze dag € 1.030,-. Het is dit 
jaar het zesde jaar dat Medial op 
deze wijze een bijdrage aan de Dag 
van de Beroerte levert. x

Bloed testen

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

regio - Joke van Lonkhuijzen-
Hoekstra, voorzitter raad van bestuur 
GGZ inGeest, heeft na zeven jaar 
werkzaam te zijn geweest bij GGZ 
inGeest, besloten haar functie per 1 
juli aanstaande te beëindigen.

Daarbij zijn er de volgende over-
wegingen. De fusie tussen GGZ 
Buitenamstel en de Geestgronden 
resulterend in GGZ inGeest is suc-
cesvol afgerond. De samenwerking 
met VUmc, met als doel de psychi-
atrie en somatiek te integreren en 
de GGZ verder te academiseren, is 
uitgekristalliseerd en komt in een 
volgende fase. Er staat een stevige 
organisatie waarbij er ook voor 
gezorgd is dat GGZ inGeest bedrijfs-
matig kerngezond is.
Van Lonkhuijzen-Hoekstra neemt 
een aantal maanden sabbatical en 

oriënteert zich op een studiereis. Na 
deze periode is zij weer beschikbaar 
voor een volgende functie.
Over de vormgeving van het bestuur 
van GGZ inGeest vindt nog verder 
overleg plaats tussen de Raad van 
Toezicht en de bestuurders van GGZ 
inGeest en VUmc. x

Vertrek Joke van Lonkhuijzen

(Publiciteitsfoto).
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GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Plafondornamenten 
van gips

Tijdelijk 20 % korting

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (020) 7884570 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Staatsloterij – Koninginnedagtrekking 
maandag 30 april: Hoofdprijs elke maand 
€ 10.000,-  30 jaar lang!

Miljoenenspel – trekking elke zaterdag 
€ 5,00 per lot

De Thriller collectie – Deel 3: 
Peter Robinson – Stille blik € 7,50

Voor meer voordeel even naar Primera

Moederdag Actie:

Bij inlevering van deze advertentie

High Tea voor 2 personen
Van € 45,- voor slechts € 25,-
Deze actie is geldig t/m zaterdag 12 mei. 

De verkregen waardebon is geldig tot eind mei 2012.

Bij Babette

Bloemendaalseweg 104

2061 CP Bloemendaal

Telefoon: 023-5299290
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haarlem/regio - Woensdag 18 april 
vond de eerste perstraining van het 
Nederlands Honkbalteam sinds het 
behalen van de wereldtitel plaats in 
de sporthal van het Pim Mulier sta-
dion. Vanwege regenval vond de trai-
ning binnen plaats. Bondscoach van 
het kampioensteam Brian Farley werd 
verrast door uitgeverij Bruna, die 
het eerste exemplaar van de  Neder-
landse vertaling van John Grisham's 
laatste pennenvrucht 'Calico Joe', in 
het Nederlands 'Vergiffenis', aan hem 
aanbood.

door Onno van Middelkoop

John Grisham blijkt, naast een suc-
cesvol thrillerauteur, ook een een 
passie voor honkbal te hebben en 
in zijn nieuwe roman staat deze 
sport dan ook centraal. Brian Far-
ley nam het eerste boek met dank 
in ontvangst. Uitgever Bruna heeft 
aan de boekverkoop ook 100 vrij-
kaarten verbonden voor de EK 2012 
Honkbal in Nederland, dat in sep-
tember gehouden zal worden.
Na de uitreiking gingen de wereld-

kampioenen direct over tot de orde 
van de dag, namelijk trainen. Honk-
bal wordt steeds populairder in 
Nederland, zeker sinds Nederland 
in 2011 het wereldkampioenschap 
heeft gewonnen. In de nieuwe 
roman van John Grisham, Vergif-
fenis, staat deze opkomende sport 
centraal. In 1973 is de jonge speler 
Joe Castle een van de populairste 

honkballers in het land. Uitko-
mend voor de Chicago Cubs groeit 
de nieuwkomer uit Calico uit tot 
een publiekslieveling die record na 
record uit de boeken slaat. De fans 
komen speciaal naar de stadions om 
Joe te zien spelen. Het publiek staat 
op de banken. De mensen joelen, 
klappen… Maar dan treft het nood-
lot Joe Castle. Hij komt tegenover 
Warren Tracey te staan, een werper 
wiens reputatie buiten het veld niet 
veel beter is dan die op het veld. En 

Warren werpt een bal die Joe's leven 
voor eeuwig zal veranderen…
Tientallen jaren later ligt Warren op 
sterven. Zijn zoon, die vervreemd 
is geraakt van Warren, weet dat hij 
de relatie met zijn vader onmoge-
lijk nog kan redden. Toch doet hij 
nog één laatste poging: hij vraagt 
zijn vader om contact te zoeken 
met Joe Castle. Warren weigert 

pertinent. Maar naarmate Warrens 
einde nadert, komt onherroepelijk 
het moment naderbij dat de levens 
van Joe en Warren elkaar nog één 
keer zullen kruisen…
Intussen traint de selectie van het 
Nederlands team rustig door. Slag-
training, werpen en vangen, inter-
valtraining en ga zo maar door. 
Voor de foto was het jammer dat 
de training niet buiten plaats vond. 
Maar een goed boek compenseert 
dan weer iets… x

De spanning komt dit keer
uit een onverwachte hoek

Boekpresentatie bij perstraining Nederlands Honkbalteam

Bondscoach Brian Farley nam afgelopen week het eerste exemplaar van de 
Nederlandse vertaling van John Grishma's Vergiffenis in ontvangst (Foto: Rowin 
van Diest).

Waar voetballers zeggen patent te hebben op de Heineken Ontvoering, hebben 
de honkbalmannen Grisham op hun nachtkastje liggen (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl). x

haarlem/regio - Op zondag 13 mei van 
13.00 tot 16.00 uur, kunnen kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar en hun ouders 
hun eigen familiewapen ontwerpen. 
Deze activiteit vindt plaats in Biblio-
theek Centrum aan de Gasthuisstraat 
32 in Haarlem. De toegangsprijs 
bedraagt € 3,50. Niet-leden betalen 
€ 5,-.

Een gewapende ridder droeg in de 
middeleeuwen een uniek wapen-
schild en was zo ook met gesloten 
vizier herkenbaar. Een ridder gaf 
zijn wapenschild door aan zijn zoon 
en zo werd het een familiewapen. 
Welke soorten familiewapens zijn 
er? Welke kleuren worden gebruikt 
en welke figuren staan erop? We 
gaan ook lekker zelf aan de slag! 
Kies de vorm van je schild en welke 

kleuren je wilt gebruiken. Komt er 
een leeuw, een kasteel of een trom-
pet op? Het is aan de kinderen.
Deze workshop is één van de vijf 
activiteiten die de Bibliotheek 
organiseert in Mei - Maand van de 
Geschiedenis. De hele maand staat 
geschiedenis volop in de belangstel-
ling. Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl. x

Ontwerp je eigen familiewapen

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 29 april geeft 
drs. Bouke Beumer een lezing in de 
Kapel aan de Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal, met als thema 'De opdracht 
tot verzet en verzoening: het leven van 
Martin Niemöller (1892-1984)'.

Martin Niemöller werd in Pruisen 
geboren als zoon van een predikant. 
Hij vervulde zijn dienstplicht bij de 
marine en nam in de rang van duik-
bootcommandant deel aan de Eer-
ste Wereldoorlog. Nadien studeerde 
hij theologie en werd Luthers predi-
kant. In zijn preken nam hij in toe-
nemende mate stelling tegen Hitler 
en de Nazistische rassenwetten. Hij 
werd gearresteerd en hij overleefde 

tenslotte zeven jaar internering in 
Dachau tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.
Na de bevrijding werd hij voorvech-
ter van de Duitse eenheid en mani-
festeerde hij zich als een pacifist in 
hart en nieren. De bergrede was voor 
hem bepalend. Hij was fel tegen de 
Vietnamoorlog, de nucleaire bewa-
pening. Hij was bestuurslid van de 
Internationale Vredesbeweging en 
de Wereldraad van Kerken.
Zoals gebruikelijk kan men na 
afloop vragen stellen aan de spre-
ker. De lezing begint om 10.30 uur, 
de toegang is gratis. Zie ook www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

Verzet en verzoening
Het leven van Martin Niemöller

haarlem/heemstede - Van 1 april tot 27 
mei 2012 is in het ABC Architectuur-
centrum Haarlem de expositie 'Heem-
steedse wijken te kijk!' te zien. Op 
de expositie wordt het verleden, het 
heden en de toekomst van Heemstede 
belicht. Speciaal voor de tentoonstel-
ling heeft de gemeente Heemstede 
een set ansichtkaarten laten maken.

De set bestaat uit tien ansichtkaarten 
waarop vijf karakteristieke plekken 
in Heemstede van vroeger en nu zijn 
afgebeeld. Een set van tien kaarten 
kost € 3,95 en is alleen verkrijgbaar 
bij het ABC Architectuurcentrum 
Haarlem.
Op de expositie 'Heemsteedse wij-
ken te kijk' wordt het verleden, 
het heden en de toekomst van deze 
gemeente belicht. Daarbij ligt de 
nadruk op de architectonische, ste-

denbouwkundige en landschappe-
lijke verschijningsvorm maar is er 
vanzelfsprekend ook aandacht voor 
de (sociale) geschiedenis. Zo belicht 
de expositie de hedendaagse archi-
tectuur en ontwikkelingen rond de 
haven. Er is tevens aandacht voor 
de vele buitenplaatsen - een van de 
karakteristieken van Heemstede - en 
de veranderende functies. Ook het 
in 1912 - honderd jaar geleden - vast-
gestelde uitbreidingsplan heeft een 
plek op de expositie waarmee over-
eenkomsten en verschillen met de 
huidige situatie zichtbaar worden.
De expositie over Heemstede is tot 
27 mei 2012 gratis te bezoeken (gra-
tis). In de winkel bij het ABC Archi-
tectuurcentrum zijn de ansichtkaar-
ten van Heemstede vroeger en nu te 
koop. Het adres is Groot Heiligland 
47 in Haarlem. x

Heemstede vroeger en nu

bloemendaal - De jonge Indiase 
Ayurvedische Dr. Sanrabh leidt 
op woensdag 2 mei een muzikale 
avond met het zingen van vedi-
sche liederen in het Sanskriet, die 
eenvoudig mee te zingen zijn voor 
iedereen. Hij is op uitnodiging 
van de humanitaire Stichting Art 
of Living naar Bloemendaal geko-
men om de komst de spirituele 
leider Sri Sri Ravi Shankar voor 
te bereiden. Sri Sri Ravi Shankar 
komt op 17 Juni een lezing geven 
in de Haarlemse stadsschouw-
burg. De lezing gaat over de toe-
nemende rol van spiritualiteit 
in de wereld. Zie ook www.aofl.
nl. Aanvang woensdag 2 mei is 
20.00 uur aan de Koepellaan 8 in 
Bloemendaal. Aanmelden is niet 
nodig, er wordt een bijdrage op 
donatiebasis gevraagd. x

Meezingavond

heemstede - Ook dit jaar wordt er een 
community-singing gehouden op 
Koninginnedag, maandag 30 april 
aanstaande, in de Oude Kerk op 
het Wilhelminaplein in Heemste-
de. Aanvang is 14.00 uur. Leny van 
Schaik zal deze Oranjesamenzang 
leiden en de burgerij opzwepen tot 
grote muzikale hoogte en vrolijk-
heid. Het meezingprogramma zal 
bestaan uit volksliedjes, boertige 

wijsjes, vrolijke deuntjes en mee-
zingers. Verzoeknummers kunnen 
ingediend worden via leny.van.
schaik@12move.nl. Na afloop is er 
Oranjebitter voor iedereen. Aan-
vang is zogezegd 14.00 uur; de kerk 
is open vanaf 13.30 uur. Voor meer 
informatie kan men bellen met 
023-5312396. x

Traditionele community-singing

Leny van Schaik (Foto: Jaap Pop).
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aerdenhout - Je stapt letterlijk even 
een andere wereld binnen. Prachtige 
portretschilderijen van mensen uit 
andere culturen sieren de muren van 
de hal van het appartementengebouw 
De Haemstede in Aerdenhout. Afgelo-
pen vrijdag was de vernissage van de 
expositie van de Bentveldse kunstena-
res Josje Groot van Duijn, die door veel 
belangstellenden werd bijgewoond. 
Ook wethouder Tames Kokke was aan-
wezig en hield een toespraak.

door Onno van Middelkoop

Hapjes, drankjes en bilateraaltjes 
zijn doorgaans de ingrediënten van 
een vernissage, zo ook deze keer. 
Gastvrouw Carla Smit, één van de 
bewoners van De Haemstede, vertelt: 
"We hebben in overleg met elkaar 
deze formule bedacht. Wij als bewo-
ners hebben zo steeds een mooie en 
fleurige hal en de exposities dragen 
bij aan de naamsbekendheid van de 
kunstenaars. De expositie van Josje 
is, meen ik, de achtste die we nu 
organiseren."
Steeds meer mensen druppelen de 
hal binnen, het wordt aardig druk. 
Josje Groot van Duijn staat met een 
paar mensen te praten en geeft toe-
lichting op één van haar schilderij-
en, een portret van een Afghaanse 
vrouw. Qua indruk is het schilderij 
te vergelijken met de winnende 
World Press Photo van een Afghaan-
se vrouw in 2011 van Jodi Bieber. 
Alleen is de sfeer veel vriendelijker. 
Josje, een spontane en open vrouw, 
vertelt graag over haar werk.
"Vanaf kinds af aan ben ik bezig met 
allerlei vormen van kunst en creati-
viteit. De laatste tijd vooral met schil-
deren met olieverf op canvas, linnen 
of panelen. Ik ben autodidact, maar 
in de tijd dat ik in Spanje woonde 
heb ik wat privélessen genomen om 
technieken te leren." Naast het zelf 
vervaardigen van schilderijen geeft 
zij ook workshops en cursussen.
Naast de meer exotische portretten 
hangt er een portret van Marilyn 
Monroe en een prachtig beeld van 
een Flamencodanseres op de rug 
gezien. De lijnen en kleuren van 
het laatstgenoemde schilderij zijn 
prachtig en smaakvol uitgevoerd. 
Een ander portret is dat van een Zuid-
Amerikaanse vrouw met kind, met 

sprekende aardkleuren en gepaste 
trots in hun verschijning. Josje ver-
volgt: "Vrouwen en kinderen uit 
andere culturen zijn vaak beperkt 
in hun vrijheid door allerlei omstan-
digheden. De kracht die deze men-
sen uitstralen pakt mij, intrigeert 
mij bijzonder. Ik geloof in vrijheid 
in de breedste zin van het woord. De 
beperkingen die mensen ondergaan 
in hun vrijheid probeer ik vast te 
leggen. In de ogen. Emoties als ver-
driet, blijheid, angst en hoop vind je 
daarom ook terug in mijn werk."
Een mooie en aparte techniek die 

Josje toepast is het aanbrengen van 
echte Swarovski-steentjes op haar 
werk. "Om ze dat extra, oosterse 
tintje te geven."
De expositie duurt tot 1 augustus. 
Het bijzondere is dat men, indien 
men het werk van Josje wil bekij-
ken, gewoon kan aanbellen bij de 
bewoners. Er is altijd wel iemand 
thuis om een rondleiding te geven. 
Het adres is Ruys de Perezlaan 46-62 
in Aerdenhout. Om vast kennis te 
maken met de kunstenares: www.
atelierthepearl.com. x

Stap letterlijk even een
andere wereld binnen!

Bijzondere expositie in De Haemstede

Josje Groot van Duijn naast het schilderij van haar Flamencodanseres, dat op de 
vernissage al werd verkocht

heemstede - Van maandag 7 mei tot en 
met maandag 2 juli, tijdens openings-
tijden van de Bibliotheek, exposeert 
Diti Töning haar kleurrijke wandkleden 
in Bibliotheek Heemstede aan het Juli-
anaplein 1 in Heemstede. De toegang 
is gratis.

Kunstenares Diti Töning uit Voge-
lenzang maakt van zelfgesponnen 
en -geverfde schapenwol kleurrijke 
wandkleden. De natuur, mythologie 
en het leven van vrouwen zijn haar 
grootste inspiratiebronnen, waarbij 
vooral de kleurstelling belangrijk is.
Creatief bezig zijn zit in haar genen. 

Begin jaren tachtig begon Diti met 
het maken van wandkleden waar zij 
ook mee exposeerde. Later kwamen 
er schilderijen van haar hand en had 
zij tentoonstellingen in onder andere 
in het gemeentehuis van Heemste-
de, Bloemendaal en Bennebroek, het 
provinciehuis Noord-Holland en het 
Congrescentrum De Leeuwenhorst 
in Noordwijkerhout.Kijk voor meer 
informatie op www.bibliotheekhaar-
lem.nl en www.dititoning.nl. x

Kleurrijke wandkleden
   Textielkunst in Bibliotheek Heemstede

'Vlucht van de reiger' (Publiciteits-
foto).

haarlem/regio - Het gaat goed met 
Tabe Roggeveen. De jonge Haarlemse 
kunstenaar exposeerde drie maanden 
geleden in het Oude Gerechtsgebouw 
in Haarlem waar zo'n 250 mensen op 
af kwamen en verkocht, op enkele 
stukken na, al zijn werk. "Zo'n groot 
succes had ik zelf ook niet verwacht. 
Je weet als beginnende kunstenaar 
nog niet waar je staat maar dit biedt 
zeker perspectief en wat lucht naar de 
toekomst. Ik ben daarna dan ook met-
een weer aan het werk gegaan."

door Christa Warmerdam

Het is dus niet zo verwonderlijk dat 
de kunstenaar nog geen drie maan-
den later weer een tentoonstelling 
met verschillende werken heeft 
samengesteld. Roggeveen schildert 
op sloophout. Een materiaal wat 
op zich al leeft en waar hij nog een 
extra dimensie aangeeft door er 
onder anderen asfalt in te verwer-

ken en waardoor zijn kunstwerken 
nog doorleefder ogen. Zijn liefde 
voor Boeddha kwam bij de vorige 
expositie al ruimschoots naar voren 
en ook deze keer zal de spiritueel 
leider op veel van zijn werk terug 
te vinden zijn. Maar de kunstenaar 
heeft nog een grote liefde en dat is 
water en het strand. "Ik hou van het 
strand en zou ook nooit ergens kun-

nen wonen waar de zee niet in de 
buurt is."
Als voorbeeld laat Roggeveen een 
werk zien waar een surfer bijna 
verstrikt lijkt in een enorme golf. 
De beweging van de surfer en het 
kolkende water geeft het werk een 
spannende dynamiek. "Water leeft 
en op strand vind ik hout dat ik kan 
gebruiken. Het werken met hout is 
voor mij een grote inspiratiebron. 
Je pakt iets op en worstelt er mee. 
Ik weet in het begin niet waar het 
eindigt en wanneer het klaar is."
Roggeveen besloot vorig jaar zijn 
baan als hockeytrainer op te zeg-
gen en zich volledig aan de kunst 
te wijden. De geboren en getogen 
Haarlemmer groeide op in een 
creatieve familie. Met een moeder 
die sprookjes schrijft, een vader 
die tekent en schildert, een broer 
die schrijft en een zus die beeld-
houwwerken maakt, groeide hij 
op in een kunstzinnige omgeving. 
Tegenwoordig woont en werkt hij 
op het terrein van het voormalige 
slachthuis in de Slachthuisbuurt. 
Zijn atelier/werkruimte is licht 
en groot en biedt hem de ultieme 
plek om te creëren. Roggeveen: 
"De lichtinval is hier perfect en ik 
heb hier voldoende ruimte om het 
hout te bewerken. Ik ben van huis 
uit meubelmaker en kan hier hele-
maal mijn eigen gang gaan."
Sinds kort heeft de creatieveling 
een nieuw concept bedacht voor 

zijn kunst. "Samen met Joep Lamme 
heb ik een bedrijf gestart voor mijn 
kunst. Ik maak van materialen van 
bedrijven logo's voor die bedrij-
ven en verwerk dat tot kunst. Het 
idee om kunstwerken te maken 
van logo's kwam spontaan op na 
de eerste expositie. We waren aan 
het brainstormen hoe ik als kunste-
naar kan overleven in deze toch wel 
moeilijke tijd. Ik heb als voorbeeld 
een 'Red Bull' kunstwerk gemaakt. 
We hebben dit idee toen aangebo-
den aan 'The Dutch Golfclub' en 
het merk 'Made in Scotland' en er 
zijn er inmiddels twee verkocht. Ik 
werk vanuit het logo van het bedrijf 
maar het moet wel kunst blijven. 
Elk werk zal dan ook anders zijn en 
de vrijheid van de kunstenaar blijft 
voorop staan."
De expositie met verschillende wer-
ken van Tabe Roggeveen is te zien 
op zaterdag 28 april van 13.00 uur 
tot 21.00 uur in de stijlkamer van 
het Oude Gerechtsgebouw, aan de 
Jansstraat 46 in Haarlem. Met een 
wijnproeverij en hapjes (Waisvisz 
Wijnen en Meurkens en Meurkens) 
van 15.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook 
www.taberoggeveen.exto.nl. x

'Water leeft en op strand vind
ik hout dat ik kan gebruiken'

Expositie Tabe Roggeveen

Tabe Roggeveen: "Ik hou van het 
strand en zou ook nooit ergens kun-
nen wonen waar de zee niet in de buurt 
is" (Foto: Christa Warmerdam).

Tabe Roggeveen - Surfer in golf (Foto: 
Christa Warmerdam). x

bennebroek - Een belangrijke plaats 
in Zuid-Kennemerland is de Harte-
kamp op de grens van Heemstede 
met Bennebroek. De Hartekamp 
is wereldberoemd geworden door 
het tweejarig verblijf van de Bota-
nicus Carolus Linneaus in de tijd 
dat de buitenplaats in eigendom 
was van de steenrijke George Clif-
ford. Donderdag 3 mei is er een 
lezing aan de Bennebroekerlaan 
5 van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten 
bedragen € 3,- inclusief kopje kof-
fie. Aansluitend is er vrijdag 4 mei 
een rondwandeling over de Har-
tekamp en de Overplaats. Deze 
begint om 10.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Locatie is het 
parkeerterrein van de tennisver-
eniging in Bennebroek. Voor meer 
informatie en aanmelden, tel. 023-
5845300 of 023-5250366. x

Lezing met
wandeling
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 27 april

Liederenrecital

20.00 | Sopraan Marijke Groenen-
daal en pianist Jacob Engel. Wer-
ken van o.a. Benjamin Britten, 
Ralph Vaughan Williams en Pou-
lenc. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Mama Tandoori

20.15 | Toneel. Hilarisch portret 
van een onalledaags Indiaas-Hol-
lands gezin. € 27,- | € 24,- | € 21,-. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat

20.30 | De Heideroosjes [afscheids-

toernee]. Na bijna 1500 optredens 
door heel Europa, Verenigde Sta-
ten, Japan en Zuid Afrika houden 
de Heideroosjes het voor gezien. 
€ 17,50. Kleine Zaal. 22.30 | Los 

Banditos [D] + Good Things. Twee 
formaties die erom bekend staan 
dat ze begrafenisstoeten nog aan 
het dansen krijgen. Gratis in het 
Café.

Zaterdag 28 april

Huis- en tuinmarkt

10.00 | Gezellige markt met plan-
ten en decoratie en gebruiks voor-
werpen op huis- & tuingebied. Zelf-
gemaakt, nieuw en oud. De Dreef 
in Haarlem.

Orgelconcert

15.00 | Hayo Boerema speelt 
werken van Guilmant, Dupré en 
Duruflé. Toegang vrij [collecte na 
afloop]. Kathedrale Basiliek St. 
Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem.

Wakker

20.15 | De Haarlemse gebroeders 
Speelman hadden hun première 
van hun succesvolle muzikale 
cabaretprogramma Wakker in de 
Stadsschouwburg en eindigen dit 
programma hier ook. € 19,50 | € 
16,50 | € 13,50. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Tükrös Ensemble

20.30 | In een storm van violen en 
altviolen, contrabas en cimbaal 
brengt het Tükrös ensemble de 
ziel van de Hongaarse, Slowaakse 
en Transsylvaanse dorpscultuur tot 
leven. € 10,-. Reserveren mogelijk 
via 023-5423540 en info@mondi-
aalcentrumhaarlem.nl. MCH, Lan-
gere Herenvest 122 in Haarlem.

Patronaat

20.30 | The Ozrics Tentacles. Al ruim 
een kwart eeuw één van de popu-
lairste spacy progrock formaties 
ter wereld. € 27,-. Kleine Zaal. 
22.00 | Haarlem Popscene: een avond 
avond vanuit de bloeiende Haar-
lemse popscene met Boothill B's, 
Average 88 en The Other Side of 
the Table. Gratis in het Café. 23.00 
| 80's Verantwoord. € 12,50 [21+]. 
Dommelsch Zaal.

haarlem - Een komedie op de Graveste-
nerbrug? Een drama bij de molen De 
Adriaan? Of een Griekse tragedie in de 
pas gerenoveerde Gehoorzaal van het 
Hodshon Huis? Je zou het zomaar kun-
nen tegenkomen bij Theater aan het 
Water. Theatergroep Eglentier neemt 
het publiek mee op een theaterwan-
deling langs het Spaarne. Locaties 
waar je normaal gesproken niet bin-
nenkomt, openen nu hun deuren voor 
een korte voorstelling. Theater aan het 
Water is de laatste twee weekenden in 
mei en is voor mensen die van verras-
singen houden. En weer of geen weer: 
de voorstellingen gaan altijd door.

Theater aan het Water is de derde 
theaterwandeling die de theater-
groep produceert. Deze keer werkt 
Eglentier met een aantal nieuwe, 
jonge theatermakers op bijzondere 
locaties langs het water. Speciaal 
voor die locatie - een deel van de 
openbare weg, een boot, een hofje 
of het water zelf - maken deze regis-
seurs een korte voorstelling. Het 
publiek wandelt onder begeleiding 
van een gids van locatie naar loca-
tie en komt op die manier op nog 
niet eerder bezochte plekken in de 
stad, waar ze ook nog getrakteerd 
worden op een interessante voor-
stelling. "Twee voor de prijs van één 
dus eigenlijk", zegt woordvoerder 
Hans Goes. "De regisseurs zochten 
zelf de locaties uit. De een wilde 
binnen spelen en een ander weer 
op een brug of in een speeltuin. Als 
het maar langs het Spaarne ligt. Dat 
was de enige voorwaarde die we de 
theatermakers meegaven."
De eigenaars van de (binnen)locaties 

waren vaak vanaf het eerste contact 
al enthousiast. "Theater in bijvoor-
beeld een speeltuin, daar had men 
nog niet eerder van gehoord. Maar 
toen de regisseur haar ideeën over 
het maken van een sprookje aan de 
beheerders uitlegde, kon er direct 
begonnen worden met repeteren", 
aldus Goes. Ook de beheerders van 
het Hodshon Huis aan het Spaarne 
stelden al snel de in 2011 gereno-
veerde Gehoorzaal beschikbaar 
voor een korte bewerking van een 
bestaand toneelstuk.
Na het succes van de vorige twee the-
aterwandelingen waagt Eglentier 

zich nu weer aan een geheel nieuw 
avontuur. Gezocht werd naar pas 
afgestudeerde jonge regisseurs die 
locatietheater als expertise hebben. 
De zes regisseurs (Margriet Brosens, 
Sander van der Brink, Renee van 
Beek, Pien ten Braak, Bart Mathijs-
sen en Charlotte Bakker, -red.) 
maken met ieder een kleine spe-
lersgroep een korte voorstelling die 
geschikt is voor hun specifieke loca-
tie. Voor de spelers is het weer een 
stapje verder, want locatietheater 
vergt ander spel dan 'gewoon' the-

ater. In vaktermen heet de locatie 
wel eens 'de derde speler'. Volgens 
de theatergroep wordt deze wande-
ling langs het Spaarne een avontuur 
om niet snel te vergeten.
'Theater aan het Water' door The-
atergroep Eglentier. Speeldata: 18, 
19, 20, 25, 26 en 27 mei. Aanvang 
om 20.00 uur in de Bakenesserkerk, 
Vrouwestraat 16 in Haarlem. Kaar-
ten kosten € 15,- per stuk en zijn 
uitsluitend te reserveren via www.
eglentier.nl of 023-5313115. (Reser-
veren is gewenst). x

Verrassend theater aan het water
Eglentier neemt publiek mee op theaterwandeling langs Spaarne

Wim Kok en Rudolf Mensen op hun speelplek bij Molen De Adriaan

santpoort-noord - Op vrijdag 27 april 
om 20.00 uur zullen sopraan Marijke 
Groenendaal en pianist Jacob Engel 
de luisteraars in 't Mosterdzaadje 
meenemen in de muziek van Debussy, 
Vaughan Williams, Britten en Poulenc 
waarin reizen, zwerven, vreemde oor-
den en de zoektocht naar schoonheid, 
liefde en geluk centraal staat. "Niet 
het doel is belangrijk, maar de reis 
die erheen leidt", zei Goethe al.

Vanaf 2006 werken Marijke en 
Jacob als duo samen waarin zij al 
ontdekkend en verkennend reizen 
door de wereld van het lied. Dit 
programma zijn er als het ware de 
souvenirs van.
De 'Song of Travel' van Vaughan 
Williams wordt wel de Engelse 
tegenhanger van de 'Winterreise' 

genoemd en zijn werk inspireerde 
een hele generatie Engelse liedcom-
ponisten. Uit dezelfde tijd is 'Fêtes 
Galantes' van Debussy. Klank gewor-
den schilderijen waarin Debussy 
geniaal was in het muzikaal volgen 
van elke lettergreep van de poëzie. 
Later die eeuw schreven Britten 
en Poulenc respectievelijk 'On this 
Island' en 'Métamorphoses'. Ter-
wijl bij Britten het Engelse klimaat 
doorklinkt, hoor je bij Poulenc het 
mondaine Parijse leven terug.
De poëzie in dit programma gaat 
over de zoektocht naar levensgeluk. 
Een onbestemde tocht  waarvan je 
het eind niet weet en die vaak met 
tegenslagen gepaard gaat, maar die 
je vormt tot wat je bent. Uiteinde-

lijk neem je mee waar je waarde 
aan hecht. Zo vinden Jacob Engel 
en Marijke Groenendaal ook hun 
weg door de muziek en met dit 
programma nemen zij het publiek 
graag mee op reis. En als er iemand 
is die zich als reisleidster in deze 
weet te presenteren is het Marijke 
Groenendaal. Met haar warme stem 
en begeleidende verhalen staat zij 
als een diva op het podium.
De zangeres heeft momenteel les 
van Marjan Kuiper. Jacob Engel 

volgde lessen bij onder andere 
Kamilla Bystrova. Samen namen ze 
deel aan tal van masterclasses. Een 
vruchtbare samenwerking waarvan 
het publiek de vruchten mag pluk-
ken.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
Vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. De toegang is vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk 
(richtbedrag € 10,-). Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Franse en Engelse liedkunst centraal

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Vanaf zaterdag 28 april 
opent zwembad de Houtvaart haar 
deuren weer voor het zomerseizoen. 
De voorverkoop van abonnemen-
ten is reeds begonnen in zwembad 
De Planeet en het Boerhaavebad. 
Tijdens openingstijden van de bin-
nenbaden is het mogelijk, met 25% 
korting, er een aan te schaffen. De 

voorverkoop sluit op woensdag 4 
mei om 18.00 uur. In de week van 
23 tot en met 27 april is er in het 
zwembad zelf ook voorverkoop. Op 
de openingsdag is er een scala aan 
activiteiten. Een voorproefje van 
wat komen gaat in nieuwe jaar. x

De Houtvaart gaat weer open

(Foto: Marcel Tabbers).
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Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

NORD Drivesystems B.V. maakt deel uit van de internationaal opererende 

NORD-groep. Met de moederfabrieken in Duitsland bij Hamburg, 

productiefabrieken, assemblage- en servicepunten over de gehele wereld 

is NORD één van de grootste en meest toonaangevende fabrikanten 

van kwalitatief hoogwaardige mechanische, elektrische en elektronische 

aandrijftechniek ter wereld. Onze klantenkring bestaat uit machinefabrieken, 

installatiebouwers, ingenieursbureaus, overheidsinstellingen, elektro-

technische installateurs, system integrators en productiebedrijven in 

nagenoeg alle takken van industrie. In de Benelux worden de afnemers 

van onze (motor)reductoren, elektromotoren en frequentieomvormers 

onder-steund en beleverd vanuit twee vestigingen in Nederland en België. 

In de hoofdvestiging voor de Benelux te Hillegom hebben wij een jong, 

enthousiast en dynamisch team van ca 32 collega’s.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN SCHONE EN PRETTIGE WERKOMGEVING?

Wij zoeken op korte termijn een gemotiveerde monteur voor versterking van onze 

afdeling Montage voor 38.75 uur.

Eisen:

- Technische opleiding op VMBO niveau of gelijkwaardige opleiding

- Technische inzicht en inzet om het vak te leren.

- Enkele jaren ervaring in de aandrijftechniek heeft een voorkeur, maar is geen must.

- Kennis van elektronica is een pré.

Geïnteresseerd?

Schriftelijke of telefonische sollicitaties kunnen worden gericht aan de heer F.C. Nagtegaal.

NORD Drivesystems
Postbus 136

2180 AC Hillegom

Tel. ; 0252-529544

Fax. ; 0252-522222

E-mail ; frits.nagtegaal@nord.com 

Internet ; www.nord.nl

Klikprothese?
Laat u voorlichten over 

uw mogelijkheden!
Maak een afspraak 

voor een gratis consult.
Weekenddienst.

Tonini Dental
0252 521 512 

Ardealaan 2, Hillegom
www.toninidental.nl

ZZP’ers gezocht voor 
particuliere zorgopdrachten 

Tel.: 023 - 528 76 27 
of 06 - 131 35 122
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UitTips
Zondag 29 april

Draaiorgelmuseum

12.00 | Orgels versierd zoals in 
vroeger jaren op Koninginnedag 
gebruikelijk was. Tevens ten-
toonstelling met gebruiksvoor-
werpen en andere zaken die ter 
gelegenheid van een bijzondere 
gebeurtenis van het Koninklijk 
Huis zijn uitgegeven, vaak met 
mooie decoraties. Draaiorgelmu-
seum Haarlem, Küppersweg 3 in 
Haarlem. Toegang gratis.

De H van Adem [6+]

14.30 | Muziektheatervoorstel-
ling van Joke van Leeuwen met 
eigenzinnige jazzmuziekvol 
Turkse invloeden. € 18,- [t/m 12 
jaar € 12,50]. Philharmonie, Klei-
ne Zaal.

'Hollands Requiem'

15.00 | Kamerkoor Vocoza o.l.v. 
Sanne Nieuwenhuijsen brengt 
het Deutsches Requiem van 
Johannes Brahms in de hertaling 
van Jan Rot. M.m.v. sopraan Titia 
van Heyst bariton Jasper Schwep-
pe en de pianisten Martij en Ste-
fan Blaak. € 17,50 [t/m 26 jaar € 
8,75]. Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 14 in Haarlem. www.
vocoza.nl/hollandsrequiem

Ogto Gadjè

15.00 | Zigeunermuziek uit diver-
se landen, met ook klezmer-, 
jazz- en tango-invloeden. € 9,-. 
Oude Kerk van Spaarndam. www.
vriendenoudekerk.nl

Dutch Dixieland All Stars

15.00 | Trombonist/zanger Bas van 
Gestel, trompettist Koos van der 
Hout, saxofonist Marco Kuipers, 
banjospeler Tom Stuip, bassist 
Frans Bouwmeester en drummer 
Nanning van der Hoop. Grand 
Café de Rusthoek, Bloemendaal-
seweg 141 in Bloemendaal. Gratis 
entree.

Koninginnenâgh

21.00 | Swingen, Zingen & Sprin-
gen met DJ-John. Café 't Hemel-
tje, Bloemendaalseweg 102 in 
Bloemendaal.

Patronaat

22.30 | Roots Club: Yuli Minguel, 
Guppy en Kenny Lioness. Gratis 
in het Café. 23.00 | Royal Rave: 
Koninginnenacht in het teken 
van electro house, moombahton, 
dubstep en UK bass. € 17,-. Beide 
Zalen. x

haarlem - "Piraten zijn de Good Guys 
in deze film in het echt natuurlijk 
niet", zegt Karin Bloemen, succesvol 
zangeres, actrice en cabaretière. "Ik 
doe de stem van de slechte konin-
gin Victoria in deze animatiefilm, 
'De Piraten! Alle buitenbeentjes aan 
dek'." Dat de koningin een slechterik 
is hoor je meteen als Bloemen haar 
stemmetje voordoet, van griezelig 
laag tot ineens gemeen hoog. "Oh dat 
is soms zo heerlijk om te doen, een 
slechterik te spelen. Ja, af en toe ook 
in het echte leven!" vult ze lachend 
aan.

door René Snoeks

Karin Bloemen was afgelopen zon-
dag samen met andere bekende 
stemacteurs in Haarlem in de Pathé 
bioscoop aan de Raaks voor de pre-
mière van deze nieuwe animatie-
film. Het inspreken ervan vond zij 
heerlijk om te doen: "Het is een 
sterk script met goede teksten van 
deze tijd erin. Zoals bijvoorbeeld: 
'Lekker belangrijk!'"
Bloemen weet te vertellen dat er 
vijf jaar lang is gewerkt aan deze 
animatiefilm die is opgebouwd uit 
kleipoppetjes. "Per dag konden ze 
maar tien à vijftien seconden film 
maken, want elke beweging van al 
die poppetjes wordt per millimeter 
vastgelegd, ongelofelijk. En dat vijf 
jaar lang!"
Ook is zij onder de indruk van de set: 
"Die is waanzinnig met een schitte-
rend gigantisch piratenschip. Heel 
perfectionistisch, gewoon top. Ja, je 
kunt goed zien dat hier filmmakers 
met hart voor de zaak aan gewerkt 
hebben."
Ook andere Nederlandse stemac-
teurs die aan deze film meewerk-

ten waren op de rode loper te zien, 
zoals bijvoorbeeld Daniel Boissevan, 
Nicolette Kluijver, Ruben Nicolai en 
de Haarlemse mimespeler Hakim 
Traïda.

Verhaal
In deze 3D-film is de chaotische 
en bebaarde piratenkapitein over-
heerser van de zee. Samen met zijn 
klunzige bemanning moet hij zijn 
grote droom waarmaken, namelijk 

de bittere rivalen Black Bellamy en 
Cutlass Liz verslaan om de grote 
prijs 'Piraat van het Jaar' te winnen. 
Het is een spannende zoektocht 
die onze helden meeneemt van 
de oevers van het exotische Bloed 
Eiland tot de mistige straten van 
het Victoriaanse Londen. Onder-
weg vechten ze tegen een duivelse 

koningin en gaan in zee met een 
jonge, verstrooide wetenschapper, 
maar verliezen één ding waar de 
piraat het liefst van houdt nooit uit 
het oog: avontuur. Bloemen tot slot: 
"Deze film verdient het om door 
iedereen bekeken te worden." x

'Alle buitenbeentjes aan dek'
"Soms zo heerlijk om te doen, een slechterik te spelen"

Karin Bloemen: "Deze film verdient het om door iedereen bekeken te worden" 
(Foto: R.S.P. ©2012).

haarlem/regio - De 41 skeletten 
die begin dit jaar bij archeologisch 
onderzoek aan de Botermarkt in 
Haarlem zijn opgegraven, worden 
vanaf 2 mei onderzocht. Dit speci-
alistisch onderzoek zal drie weken 
duren. Gedurende die periode is 
het voor geïnteresseerden moge-
lijk om in de Bakenesserkerk vanaf 
een afstandje mee te kijken en wor-
den er twee speciale kijkmiddagen 
georganiseerd.

door René Snoeks

Het onderzoek vindt plaats in de 
Bakenesserkerk (Bureau Archeo-
logie Haarlem) en gaat op 2 mei 

van start. Het menselijke skelet-
materiaal wordt door een specia-
list op het gebied van menselijk 
botmateriaal onderzocht. Deze 
bepaalt het geslacht en leeftijd 
en doet onderzoek naar ziektes 
van de mensen. Er worden ook 
monsters genomen voor moge-
lijk toekomstig DNA- en chemisch 
onderzoek naar bijvoorbeeld het 
vroegere dieet en de herkomst 
van de mensen.  Vanaf 2 mei is 
gedurende drie weken lang voor 

Skeletten in de kerk
Meekijken met archeologisch onderzoek

Het veertigste skelet is uitgegraven 
met rechts voor het aanduidingsbord 
de schedel (Foto: R.S.P. ©2012).

haarlem/regio - Op dinsdag 8 mei 
2012, van 20.00 tot 22.00 uur, vertelt 
stadsarcheoloog Anja van Zalinge 
over de vondst van skeletten op de 
Botermarkt. Zij vertelt in haar lezing 
wat het onderzoek inmiddels heeft 
opgeleverd en hoe archeologen te 
werk gaan. De avond vindt plaats in 
Bibliotheek Centrum aan de Gast-
huisstraat 32 in Haarlem. De toe-
gangsprijs bedraagt voor leden € 
3,50. Niet-leden betalen € 5,-.

Begin dit jaar werd tijdens graaf-
werkzaamheden op de Botermarkt 
een bijzondere vondst gedaan. Plot-
seling stonden we oog in oog met 

de skeletten van onze voorouders. 
Op meer locaties in de Haarlem-
se binnenstad werden skeletten 
gevonden, bijna negentig in totaal. 
De skeletten worden nauwkeurig 
onderzocht. "Dichter bij de vroege-
re Haarlemmers kun je haast niet 
komen", zegt stadsarcheoloog Anja 
van Zalinge. Wat hebben deze oude 
Haarlemmers ons te vertellen over 
hun leven in de stad?
Deze lezing maakt deel uit van 
Mei - Maand van de Geschiedenis 
in de Bibliotheek. Geïnteresseer-
den in geschiedenis kunnen in de 
maand mei hun hart ophalen in de 
Bibliotheek. Er zijn maar liefst vijf 
boeiende activiteiten en de mooiste 
boeken uit de collectie van ruim 
25.000 geschiedenistitels liggen op 
displaytafels klaar. Kijk voor meer 
informatie op www.bibliotheek-
haarlem.nl. x

'Ontmoet je voorouders'
Lezing in de Stadsbibliotheek

belangstellenden het onderzoek 
te zien vanachter glas. Op twee 
dagen houden de archeologen 
een open dag: op de woensdagen 
9 en 16 mei van 14.00 tot 16.00 
uur is het mogelijk het onderzoek 
van dichtbij te bekijken. Kijk op 
www.archeologischmuseumhaar-
lem.nl voor informatie en nieuws 
over het onderzoek. Het bureau 
Archeologie in de Bakenesser-
kerk, ingang Bakenesserstraat, is 
van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur te bezoe-
ken. De toegang is gratis.
Begin dit jaar hebben archeologen 
van RAAP Leiden, voorafgaand 
aan de plaatsing van ondergrond-
se afvalcontainers, een opgra-
ving verricht op de Botermarkt. 
In de Middeleeuwen heeft op de 
Botermarkt het Gangolfgasthuis 
gestaan. Het kerkhof met de res-
ten van 41 begravingen behoorde 
bij dit gasthuis. x

santpoort-zuid - In het kader van het 
Themajaar Historische Buitenplaat-
sen organiseert de Stichting Sant-
poort zondagmiddag 29 april een 
fietsexcursie naar de nog aanwezige 
werken van de familie Zocher.

Drie generaties uit deze familie 
hebben de ontwerpen voor vele 
buitenplaatsen, parken en begraaf-
plaatsen in Haarlem en omstreken 
gemaakt. Zo zijn Spaarnberg, Bos-
beek, de begraafplaats De Biezen 
en de voormalige buitenplaats, nu 
begraafplaats Westervelt van hun 

hand. Naast de ontwerpen voor de 
tuinen en parken ontwierpen zij 
ook de bijbehorende gebouwen, 
zoals het châlet aan de Wüstelaan. 
De excursie staat onder leiding 
van Joan Patijn in samenwerking 
met Jan Morren, beide kenners 
van de cultuurhistorie van Ken-
nemerland. Start is 13.30 uur bij 
het poortgebouw van de Ruïne 
van Brederode.  Kosten bedragen € 
3,-. Aanmelden is mogelijk via 023-
5382640 of stichtingsantpoort@
gmail.com onder vermelding van 
naam en telefoonnummer. x

Al fietsend langs Zocher

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bloemendaal - Na 27 jaar Oranjeco-
mité Bloemendaal heeft Rob Verrijk 
(bijna 70) de voorzittershamer over-
gedragen. Al die jaren organiseerde 
hij samen met vele vrijwilligers het 
Oranjefeest in Bloemendaal-dorp, tot 
groot plezier van jong en oud. Tijdens 
een zonnige Koninginnedag afgelo-
pen maandag werd hij benoemd tot 
ere-voorzitter. "Een titel die hij ruim-
schoots heeft verdiend", aldus de 
winkeliersvereniging, die vanaf nu de 
verantwoordelijkheid voor het Oran-
jefeest op zich neemt.

door Louise Leupen

Het Oranjecomité is en blijft een 
zelfstandige stichting maar is nu 
ondergebracht bij de winkeliers-
vereniging. Op die manier is de 
stichting verzekerd van bestuurs-
leden. Zo is de voorzitter van de 
winkeliersvereniging, Rolf Harder, 
nu automatisch ook voorzitter van 
de Koninginnedag in Bloemendaal-
dorp. Kan de winkeliersvereniging 
dit er dan zomaar bij hebben? Har-
der (42): "Niet zomaar, maar het is 
een stukje maatschappelijke ver-
antwoording die een winkeliers-
vereniging moet durven nemen. 
Dit soort belangrijke maatschap-
pelijke dingen moet je borgen. Kijk 
hoeveel mensen hier zijn die hier 
van genieten."
Een ander voordeel van dit samen-
werkingsverband is dat er gebruik 
kan worden gemaakt van de ruime 
ervaring van de vereniging. Harder, 
die al dertien jaar voorzitter is: "We 
organiseren heel veel evenementen 
door het jaar heen, zoals bijvoor-
beeld de Jaarmarkt, het Kunstplein, 
de Sinterklaasintocht. In de vereni-
ging is veel knowhow en die komt 

goed van pas."
Harder doelt onder andere op de 
voorbereiding van de Koninginne-
dag, waar een hoop bij komt kijken. 
In de Oranjepretstraat is er elk jaar 
een grote gratis kinderkermis. Pen-
ningmeester Tjerk de Blaauw bestelt 
de attracties al een jaar van tevoren. 
De Blaauw: "Daarna moet je zorgen 
dat je alles op tijd binnen krijgt, en 
ook de hekken, de afvalbakken, de 
toiletten." De opbouw gebeurt een 
dag van tevoren. Sommige attrac-
ties blijken als een meccanodoos 
te worden aangeleverd. De Blaauw: 
"Je bent dan een paar uur bezig om 
dat op te bouwen. Neem alleen al 
de Space Bikes, daar zit een con-
tragewicht aan, dat moet geborgd 
worden. Maar gelukkig hebben we 
Cees van Riessen, de smid van het 
dorp. Die helpt ons bij alle evene-
menten."
De Blaauw begint uit te weiden over 
hoe dat dan gaat. "Dan komt hij met 
z'n aanhangwagen en zijn ladders. 
En als het stuk is dan maakt hij het 
meteen, dan gaat hij lassen, hij is 
zo handig." En Van Riessen blijkt 
niet de enige vrijwilliger. Harder 
noemt iedereen op die het Oranje 
Comité een warm hart toedraagt 
en meehelpt zoals scoutinggroep 
de Camerons, de adverteerders in 
het Oranje-programmaboekje, de 
gemeente Bloemendaal en de vele 
donateurs uit de buurt.
De benoeming van Verrijk tot ere-
voorzitter vond plaats in de Dorps-
kerk, voorafgaand aan de 26ste edi-
tie van het Oranjeconcert, dat 'een 

kindje' is van Verrijk samen met 
maestro Jaap Stork. Het concert dat 
daarna volgde werd onverwachts 
korte tijd onderbroken vanwege 
het onwel worden van een (oudere) 
toeschouwer. Daar is heel accuraat 
door artsen in het gezelschap op 
gereageerd. Achteraf viel het alle-
maal gelukkig erg mee en kon de 
mevrouw zelf met haar dochter 
mee naar huis.
In de Oranjepretstraat genoot men 
net als op veel andere plaatsen in de 
regio nog lang van de feestelijkhe-
den en van het warme weer. x

Eervolle troonsafstand
Winkeliersvereniging waarborgt continuïteit Oranjefeest

In een stralende zon werd de Oranje Pretstraat (zoals de Donkere Laan één dag in 
het jaar wordt genoemd) door Rolf Harder officieel geopend.  Rechts naast hem 
Rob Verrijk die de afgelopen 27 jaar de Bloemendaalse Koninginnedag verzorg-
de, maar nu de voorzittershamer heeft overgedragen (Foto: Louise Leupen).

heemstede - In de nacht van 4 op 5 mei 
vindt de Vrijheidsloop van Wage-
ningen naar Heemstede plaats. 
Een groep van medewerkers van 
de gemeente en oorlogsveteranen 
vertrekt na afloop van de 4 mei 
herdenking aan de Vrijheidsdreef 
in Heemstede naar Wageningen. 
Middernacht nemen zij daar het 
bevrijdingsvuur in ontvangst. Dit 
vuur brengen zij met een estafet-
teloop naar Heemstede. Op 5 mei 
rond 10.00 uur worden zij verwacht 
op het ontmoetingsplein op de Bin-
nenweg, ter hoogte van boekhandel 
Blokker. Bij aankomst zal burge-
meester Marianne Heeremans het 
vrijheidsvuur in ontvangst nemen 
en het Vredesvuur ontsteken. Deze 
ontvangst wordt muzikaal opge-
luisterd door de 'Band of Liberati-
on'. Zij beginnen om 09.45 uur met 
spelen. x

Vrijheidsloop

overveen - In verband met de Doden-
herdenking op vrijdag 4 mei aan-
staande is de Zeeweg in Overveen 
afgesloten. Er zal een stille tocht 
naar de erebegraafplaats plaatsvin-
den. De afsluiting duurt van 18.20 
tot 20.10 uur. Het verkeer van en 
naar Zandvoort zal worden omge-
leid via Aerdenhout en Bentveld. x

Afsluiting Zeeweg

heemstede - Na de succesvolle start 
op 3 april van het Alzheimercafé 
in Heemstede organiseert de Alz-
heimer Vereniging Zuid-Kennemer-
land het volgende café op dinsdag 
8 mei. Het thema van deze avond is 
'Dementie; niet zomaar iets, maar 
een enorme impact voor jezelf en de 
omgeving'. Belangstellenden zijn 
welkom bij Welzijn Ouderen Heem-
stede aan de Lieven de Keylaan 24. 
Het officiële programma begint om 
19.30 uur en de avond duurt tot 
circa 21.30 uur. x

Alzheimer Café nu
ook in Heemstede

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434



  2



Nieuws donderdag 3 mei 2012 3

heemstede - Enthousiast rennen de kin-
deren van de Nicolaas Beetschool met 
oranje springtouwen het speelplein 
op. "Als de muziek start mogen we 
beginnen, en dan moeten we het tien 
minuten volhouden", legt één van de 
kinderen uit. Maar tien minuten blijkt 
nog best lang te zijn. "Hou nog even 
vol, we zijn al over de helft", klinkt het 
uit de speakers op het speelplein. Met 
rode hoofden springen de driehon-
derd leerlingen van de Heemsteedse 
bassischool op een vrolijk muziekje. 
De school doet net als een aantal 
andere Nederlandse basisscholen 
een poging het wereldrecord touwtjes 
springen te verbeteren.

door Christa Warmerdam

Het huidige record stond op naam 
van Californië in de Verenigde Sta-
ten waar 71.000 mensen tegelijk 
het springtouw in handen namen. 
Afgelopen donderdag 26 april deed 
Nederland een gooi naar dit wereld-
record. De recordpoging is georga-
niseerd in het kader van de Natio-
nale Sportweek en valt samen met 
de recordpoging 'Doede360' van de 
KVLO (Koninklijke Vereniging van 
Leraren Lichamelijke Opvoeding, 
-red.). Het doel is om uiteindelijk 
met minimaal 80.000 kinderen 
tegelijk te springen, en dat zeker 
tien minuten lang.
Maar de Nicolaas Beetsschool gaat 
een stapje verder en koppelde aan 
de recordpoging een goed doel. 
Alle leerlingen gingen op zoek naar 
sponsors om zo geld op te halen 
voor de Zebra-Zorg boerderij uit 

Vogelenzang. Stichting Zebra-Zorg 
biedt kinderen en jongeren met een 
beperking een kans om onder bege-
leiding te werken met dieren. Ze is 
opgericht door de zussen Natasja 
Koeckhoven en Michaëla Tesselaar. 
De zussen bieden met hun teamle-
den sinds juni 2009 dagbesteding, 
vakantieweekenden en zaterdagop-
vang die zinvol is en het welzijn van 
de deelnemers bevordert. De onder-
neemsters kregen het voor elkaar 
om van de oude vervallen boerde-
rij aan de Vogelenzangseweg een 
prachtig onderkomen voor mens 
en dier te maken.

Dankbaar
Directeur van Stichting Zebra-Zorg, 
Natasja Koeckhoven, is heel blij 
en dankbaar dat de Nicolaas Beet-
school haar stichting heeft uitge-
kozen als goed doel. Koeckhoven 
kijkt lachend naar alle springers 
en heeft voor de recordpoging zelfs 
twee schapen naar Heemstede 
meegenomen. De beestjes zijn in 
een mum van tijd omringd door 
kinderen. Koeckhoven: "Stichting 
Zebra-Zorg is een jonge organisatie 
die heel dankbaar is voor dit initia-
tief. Het gaat goed met de Stichting 
en dat komt mede door dit soort 
initiatieven."
Juf Jacobine Kastelein van groep 
7b oefent voordat het echte werk 
begint nog even met haar klas. 

Vrolijk springen de kinderen in het 
rond. De docent is met haar leerlin-
gen een paar dagen voor de record-
poging langs geweest bij Zebra-
Zorg. De leerlingen van de Nico-
laas Beetsschool hebben allemaal 
per klas een dier geadopteerd van 
de Zebra-Zorg boerderij uit Voge-
lenzang. Groep 7b heeft een lama 
geadopteerd. Kastelein: "We hebben 
onze lama ontmoet en lammetjes 
geaaid. Bij andere groepen zijn er 
ook dieren in de klas geweest." Als 
het aftellen begint staan alle leer-
lingen in de startblokken en kan 
de recordpoging beginnen. Bij de 
allerkleinsten liggen de touwtjes op 
de grond. Voorzichtig wordt er over 
het touw heen gesprongen. Mis-
schien niet helemaal zoals touwtje 
springen ooit bedoeld is maar let-
terlijk gezien wordt er natuurlijk 
wel gesprongen met een touw. De 
springers houden het uiteindelijk 
allemaal tien minuten vol.

Resultaat
Maar liefst 64.785 kinderen uit de 
provincies Noord-Holland, Utrecht, 
Flevoland en Gelderland hebben op 
donderdag 26 april meegedaan aan 
de  Wereldrecordpoging Touwtje-
springen. Deze recordpoging werd 
georganiseerd door Sportservice 
Haarlemmermeer in samenwer-
king met Sportservice Noord-Hol-
land, Sportservice Midden-Neder-
land, Zilveren Kruis Achmea en de 
Gemeente Haarlemmermeer. Met 
64.785 deelnemers is het wereld-
record niet gehaald maar, meer 
het was meer dan genoeg voor het 
Nederlands record dat stond op 
42.228 kinderen. x

Springen maar!
Nicolaas Beetsschool verbindt recordpoging aan zorgboerderij

De Nicolaas Beetsschool ging vrijdag een stapje verder en koppelde aan de 
recordpoging een goed doel. Alle leerlingen gingen op zoek naar sponsors om 
zo geld op te halen voor de Zebra-Zorg boerderij uit Vogelenzang (Foto: Christa 
Warmerdam).

Natasja Koeckhoven en Michaëla Tesselaar (op de achtergrond) hadden zelfs 
twee schapen meegenomen naar Heemstede (Foto: Christa Warmerdam). x

regio - Landelijk hebben dit jaar 3429 
mensen ter gelegenheid van Konin-
ginnedag een lintje gekregen voor 
hun verdienstelijke prestaties en 
inzet, zeventig meer dan vorig jaar. 
In onze regio ontvingen 34 inwoners 
een onderscheiding: elf vrouwen en 
23 mannen. Hieronder een overzicht.

Bloemendaal:
Mevrouw L. Spigt-Van Viersen uit 
Bloemendaal, Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heer A.J. van 
Kampen uit Vogelenzang, Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. De heer 
J.T.A. Apswoude uit Vogelenzang, 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
(uitgereikt op het Provinciehuis in 
Haarlem). De heer mr. J.W. Termij-
telen uit Overveen, Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Haarlem:
De heer G.M. (Gerard) Alders, de 
heer J.A.N.M. (Co) Booms, de heer 
H.M. (Marc) van Keulen, mevrouw 
I. (Irene) Koopman, de heer W.G. 
(Wim) Metselaar, de heer B.L. Meu-
lenbroek, de heer J. (Jaap) Moerman, 
mevrouw R.W. Tieleman-Reitsma 
(61) en de heer P.Y. Tieleman (uit-
gereikt in Den Haag), mevrouw 
M.M.T. (Marian) Lambert-Tromp, de 
heer P. (Paul) van Utrecht, allen Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw R. Alouani en de heren 
A. Dokhane, M.L.A. Favié, P. Krom,  
R.T.M. Lagerweij (uitgereikt in 
Opmeer), M.F. van Overbeeke, J.J.M. 
Veltman en W.A. Verburg, allen Rid-

der in de Orde van Oranje Nassau.
De heer H. van den Broek, Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau

Heemstede:
Mevrouw T.C. Koetsier-Korvinus 
(1937), mevrouw A.A.E. Meier-
Kuijper (1942),mMevrouw H. Smit-
Scheffener (1933), mevrouw T. Elf-
fers (1929), de heer J. Stork (1949), 
allen Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. De heer R.M. Mascini (1947), 
Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau

Zandvoort:
Mevrouw W. Honderdos-Knook, 
mevrouw. R. Emerson, de heer J. .W. 
Groen  en de heer R. Bossink, Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. x

Ere wie ere toekomt

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

bennebroek - 't Trefpuntcafe organi-
seert op 11 mei een geanimeerde 
samenkomst rondom het thema 
epilepsie en het instituut SEIN 
(Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland), dat vanuit Bennebroek/
Bloemendaal/Heemstede gezien 'om 
de hoek' ligt en de epilepsiezorg in 
de meest brede zin uitvoert. De inlei-
ding zal verzorgd worden door Jean 
Willem Barzilay, algemeen direc-
teur (voorzitter Raad van Bestuur) 
van SEIN. Lijdend aan epilepsie is 
een scala aan mogelijkheden aan-
wezig, variërend van normaal maat-
schappelijk functioneren tot en met 
chronisch intramuraal opgenomen 
zijn en in een beschermde zorgen-
de omgeving definitief verblijven 
(zoals bij SEIN). SEIN is een experti-
secentrum met een bovenregionale 
functie voor de epilepsiezorg en 
staat ten dienste van mensen met 

(vermeende) epilepsie voor wie de 
faciliteiten in de eerste en tweede 
lijn en in academische ziekenhuizen 
niet toereikend zijn. Het bijzondere, 
zeg eigenlijk maar unieke, van SEIN 
is dat de zorg en ondersteuning via 
een breed palet (AWBZ, zorg, onder-
wijs, opleiding en training en weten-
schappelijk onderzoek) beschikbaar 
is. De organisatie van de epilepsie-
zorg en in het bijzonder van SEIN 
heeft in de afgelopen periode grote 
veranderingen ondergaan en blijft 
verder ook volop in ontwikkeling. 
Aanvang vrijdag 11 mei is 20.30 uur. 
De toegang is gratis. x

Epilepsiezorg: geen toeval meer

overveen - Politiemensen contro-
leerden zaterdagavond het pas-
serend verkeer op de Korte Zijl-
weg op rijden onder invloed van 
alcohol. Tussen 19.30 en 22.00 uur 
werden 84 bestuurders gecontro-
leerd. Van hen hadden er 5 teveel 
gedronken. Zij kregen een bekeu-
ring en een tijdelijk rijverbod 
opgelegd. Eén van hen reed met 
een al ingevorderd rijbewijs. Ook 
gaf hij in eerste instantie een valse 
naam op. x

Alcoholcontrole
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zandvoort - De politie kreeg vorige 
week donderdagavond een mel-
ding van een over de kop gesla-
gen auto in de Burgemeester van 
Alphenstraat. De beide inzittenden 
waren inmiddels uit het voertuig 
gekropen. Eén van hen, een 21-
jarige Zandvoorter, is voor controle 
naar een ziekenhuis vervoerd. De 
bestuurder, een 24-jarige Heem-
stedenaar, is in een flauwe bocht 
met vermoedelijk te hoge snelheid 
over een verkeersdrempel gereden. 
De man is hierna de macht over de 
auto verloren waarna hij een stoep-
rand heeft geraakt en de auto over 
de kop is geslagen. Het voertuig 
heeft hierna het hek van het circuit 
van Zandvoort geraakt. De politie 
maakt proces-verbaal op. x

Auto over de kop
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incl. racket twv € 39,-

vanaf 2 januari elke zondag open

Squash Haarlem - Kleverlaan 204 – 2023 JM Haarlem

023 - 527 52 41 www.squashhaarlem.nl

Nu lid worden 
t/m augustus 2012

€ 99,00 p.p.
i.p.v. € 150,00

Inclusief: Zumba, streetdance, 
aerobics, conditietrainingen, spinning,
kickboksen, fitness-cardio en kracht 

gehele dag (07.00-23.15 uur).
En squash overdag & weekend !!

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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bloemendaal - In de raadsvergadering 
van 26 april is het snel duidelijk dat het 
rapport van de onderzoekscommissie 
naar de manier waarop de gemeente 
was omgegaan met het dossier Els-
woutshoek (EWH), op een meerder-
heid kan rekenen. Toch verzetten de 
VVD en de wethouder zich daar nog 
fors tegen.

door Ruud Vader

De commissie heeft gerappor-
teerd dat de verhoudingen tussen 
de gemeente en de eigenaren van 
EWH danig zijn verstoord, dat ieder-
een daar ongelukkig mee is en dat 
maatregelen die sinds juni 2010 zijn 
getroffen geen de-escalerend effect 
hebben gehad. Commissievoorzitter 
Alice Jeltes (D66) licht het rapport toe 
en verklaart waarom er niet zozeer 
is gezocht naar wie de schuldige is, 
maar naar manieren om het project 
snel vlot te trekken. Ze heeft wel 
schrijnende voorbeelden van de 
wijze waarop de gemeentelijke orga-
nisatie met het dossier is omgegaan, 
maar wil ook in de vergadering lie-
ver de nadruk leggen op voortgang: 
"Dat lijkt voor alle partijen de beste 
route."
Dan is er een verrassing. Commis-
sielid Frans Schuring (VVD), die zich 
vrijdagavond 20 april nog geheel in 
het rapport kon vinden, heeft een 
draai gemaakt. Schuring: "Na er nog 
een nacht over te hebben geslapen 
kwam ik tot het inzicht dat sommige 
van onze aanbevelingen eigenlijk 

niet worden gedragen door de tekst 
en de conclusies van het rapport. Op 
dit moment kan ik dus alleen maar 
de eerste aanbeveling ondersteunen 
om een projectmanager aan te stel-
len die het project moet vlot trek-
ken."

Overdragen portefeuille
Meerdere rondjes spreekbeurten 
wijzen uit dat de VVD-fractie de 
opstelling van Schuring bijna letter-
lijk deelt en ook onvoldoende onder-
bouwing vindt in het rapport voor 
enkele aanbevelingen. Alle andere 
fracties hebben echter in de afge-
lopen jaren voldoende informatie 
langs zien komen om zich wel achter 
de aanbevelingen te kunnen stellen. 
De discussie sleept zich bijna twee 
uur voort en geïnteresseerde lezers 
kunnen die nog een keer bekijken 
op de gemeentelijke website.
Als wethouder Tames Kokke het 
woord krijgt richt hij felle pijlen op 
de gebroeders Slewe, die (samen-
gevat) onredelijke eisen hebben 
gesteld aan de ambtenaren en 
onnodig moeilijk hebben gedaan. 
Op die ambtenaren is hij trots en 
hij vertelt opgewekt hoe hijzelf en 
het hogere management lang en 
veelvuldig hebben geprobeerd de 
zaak te de-escaleren. Dat dat niet is 
gelukt wijt Kokke ook aan de Slewes. 
Thera Wolf (PvdA) raakt boven haar 
theewater en roept de burgemees-

ter op om in te grijpen: "Deze wijze 
van reageren door de wethouder is 
niet acceptabel." Richard Kruijswijk 
(GroenLinks) gaat verder: "Ik stel 
voor dat de wethouder zijn porte-
feuille Ruimtelijke Ordening over 
draagt aan een andere wethouder, of 
dat het hele college zich bezint op 
zijn functioneren." Als er uiteindelijk 
wordt gestemd blijken elf tegenover 
acht raadsleden voor het overnemen 
van de aanbevelingen uit het rapport 
te zijn. Leonard Heukels (LB): "Ik wil 
graag weten wat het college met de 
uitkomst van deze stemming gaat 
doen." Kokke: "Het college is graag 
bereid om dit besluit van de raad uit 
te voeren."
Na verder overleg wordt besloten 
om het volgende agendapunt van de 
agenda af te voeren. Dat gaat over 
de vraag of er wel of niet een 'eigen-
tijdse laag' met woning aan het land-
goed mag worden toegevoegd, zoals 
aanbevolen in het totale renovatie-
plan. Kokke wil daar het liefst een 
besluit over hebben alvorens advies 
te vragen aan de provincie. Maar met 
dezelfde stemverhouding besluit de 
raad een dergelijk besluit toch maar 
uit te stellen tot na het provinciale 
advies.

Grootkapitaal
De verwijten die Kokke aan de Sle-
wes maakte vragen om tegenwicht, 
al was het alleen maar omdat ook 
Kees van Gruting (VVD) meermalen 
vraagt om voorbeelden. Jeltes heeft 
die wel, maar bracht ze niet naar 
voren omdat dat volgens haar het 
snel vlot trekken van het project niet 
zou helpen. Kan ze toch een tipje van 
de sluier oplichten? Dat kan ze: een 
kort overzichtje staat hiernaast in 
het kader. De VVD heeft in deze ver-
gadering het nakijken. Daar is men 
niet aan gewend en raadslid Frank 
van den Berg raakt ernstig verstoord. 
Tijdens een schorsing briest hij Henk 
Schell (PvdA) toe: "Door jullie opstel-
ling steunen jullie het grootkapitaal, 
ongelofelijk!" Over Thera Wolf: "Die 
lijkt wel een soort mevrouw Wilders. 
Ze strooit alsmaar zand in de machi-
nerie van de raad." Als van den Berg 
is gekalmeerd geeft hij toe dat hij dit 
beter niet had kunnen zeggen. x

Raad neemt aanbevelingen
rapport Elswoutshoek over

Ondanks hooglopende emoties en verzet van de VVD

De commissie onderzoek Elswoutshoek: van links naar rechts Frans Schuring 
(VVD) die een draai maakte, voorzitter Alice Jeltes (D66) en Thera Wolf (PvdA)n 
(Foto: Ruud Vader).

Frans Schuring ziet er na zijn draai 
aangeslagen uit (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - Alice Jeltes vertelt hoe 
het aanleveren van e-mailcorrespon-
dentie aan de commissie aanvanke-
lijk haperde. Dan komt ze een e-mail 
tegen over een compromitterend 
bericht waarvan een ambtenaar aan 
zijn chef vraagt: "Wat vindt je, deze 
mail meegeven aan dossier EWH?" 
Het antwoord van de chef is schok-
kend: "Ik zou het niet doen, maar 
deze gebruiken voor je eigen waar-
neming en context."
Een andere ambtenaar is op zoek 
naar een beroepsschrift van de heer 
Slewe. Een collega mailt hem: "Mis-
schien bij de ombudsman, maar dat 
verwacht ik eigenlijk niet, want die 
zitten bij ons op schoot."
Over de digitale correspondentie 
kan Jeltes zo nog wel even door-
gaan, maar ze had nog andere 
voorbeelden voor de raadsverga-
dering voorbereid. Jeltes: "Laat ik 
het voorbeeld geven over asbest 
die door R. Slewe in het hoofdge-
bouw was aangetroffen. Slewe liet 
een gespecialiseerd bedrijf een 
verwijderplan opstellen. Dat was 
voor de ambtenaren niet genoeg, 
die wilden dat Slewe een Type B 
onderzoek zou laten instellen, maar 
gaven niet aan waarom. Toen Slewe 

vroeg waarom dit nodig was kreeg 
hij geen antwoord, maar werd hij 
verwezen naar zijn eigen gespeci-
aliseerde bedrijf. Die belde met de 
Milieudienst IJmond en kreeg te 
horen dat een Type B onderzoek niet 
nodig was. Je zou zeggen: mooi zo, 
nu maar verwijderen. Maar nee, de 
gemeente adviseerde Slewe om een 
nieuw advies bij IJmond aan te vra-
gen via de officiële wegen, dan kon 
hij bezwaar aantekenen. Zelfs voor 
iets simpels als het verwijderen van 
asbest moest Slewe door dit alles 
maanden wachten voor hij actie kon 
nemen. Vergelijkbare tegenwerking 
kregen de Slewes ook met betrek-
king tot hekken, de paardenbak en 
lekkage in het hoofdgebouw (men 
weigerde langs te komen voor een 
inspectie). Ook heeft de gemeente 
luchtfoto's laten maken. Dat is regu-
lier werk zei men. Later blijkt dat 
door de gemeente speciaal een EWH 
fotoronde is aangevraagd omdat 
men illegale werkzaamheden ver-
moedde. Die waren er niet.
Jeltes: "De commissie concludeert 
dat er weinig vertrouwen is en dat 
er onterechte handelingen plaats 
vinden zonder overleg en met mis-
leidende uitleg." x

Voorbeelden van bedenkelijk
handelen door de gemeente

zandvoort - In de dorpskern van 
Zandvoort staat een uniek gebou-
wencomplex aan de Kostverloren-
straat 95, dat aangemerkt is als 
Rijksmonument. De Amsterdamse 
Vereniging voor Gezondheids- en 
Vakantiekolonies heeft sinds 1887 
op deze locatie het voormalig kolo-
niehuis in gebruik gehad ten behoe-
ve van de opvang van Amsterdamse 
kinderen.

De huidige eigenaar is OCK het 
Spalier, een instelling voor Jeugd 
& Opvoedhulp in Kennemerland. 
In dit gebouwencomplex worden 
jonge kinderen opgevangen, die 
door omstandigheden niet thuis 
kunnen wonen. Zij worden hier 
binnen residentiële groepen ver-
zorgd, begeleid en behandeld.
De laatste jaren is steeds duide-
lijker geworden dat kinderen en 
jongeren vaak meer baat hebben 
bij behandeling in een gezinssitu-
atie dan in residentiële groepen. 
Bijvoorbeeld als het gaat om het 
opbouwen van veilige gehecht-
heidrelaties. Deze nieuwe inzich-
ten hebben tot gevolg dat het grote 
gebouwencomplex niet meer vol-
doet aan de huidige eisen.
De Raad van Bestuur van OCK het 
Spalier heeft in dit kader Van der 
Schaaf Bedrijfsmakelaars/Taxa-
teurs opdracht gegeven het com-

plex te verkopen. Geïnteresseer-
den vinden op www.bedrijfsloca-
tie.nl meer informatie en project-
documentatie. x

Zandvoorts Rijksmonument 
van OCK het Spalier te koop

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

bloemendaal - Politiemensen zagen 
vorige week donderdagnacht 
omstreeks 04.30 uur tijdens sur-
veillance dat er was ingebroken 
bij een Kaashuis Tromp aan de 
Bloemendaalseweg. De onder-
zijde van de glazen toegangsdeur 
was vernield. Onbekend is wat 
precies is weggenomen. Mensen 
die iets gezien of gehoord hebben 
wat te maken kan hebben met 
deze inbraak worden verzocht te 
bellen met de politie in Bloemen-
daal, via 0900-8844. x

Inbraak winkel

(Foto: Louise Leupen).

bloemendaal - 'n Uurtje zondag staat 
voor een inspirerende themamid-
dag waarin muziek, een mooi ver-
haal, meditatie en gelegenheid 
tot uitwisseling van ervaringen of 
ideeën centraal staan. Op zondag 
6 mei is Nico van den Raad de gast-
verteller met het sprookje 'Hoe 
de bochelaar zijn bochel verloor' 
van Willem Glaudemans. Een ver-
haal dat toehoorder aan het den-
ken zet en dat muzikaal begeleid 
wordt door Jetty Armati-Scholten. 
Locatie is de St. Raphaëlkerk aan 
de Popellaan 1 in Bloemendaal, 
aanvang is 14.00 uur. De toegang 
bedraagt € 8,-. Reserveren is niet 
noodzakelijk. Zie ook www.car-
mendehaan.nl. x

'n Uurtje zondag



  6



 7 



  8

heemstede - Op zaterdag 12 mei houdt 
de brandweerpost Heemstede van 
10.00 tot 15.00 uur een open dag op 
het terrein aan de Nijverheidsweg 42 
in Heemstede. Tijdens deze dag staat 
de werving van nieuwe vrijwilligers 
bij de brandweer én jeugdleden voor 
de jeugdbrandweer in Heemstede 
centraal.

De vrijwilligers van post Heem-
stede laten met diverse demonstra-
ties de verschillende facetten van 
het brandweervak zien. Bezoekers 
kunnen onder begeleiding van een 
ervaren brandweervman of -vrouw 

aan al deze activiteiten meedoen 
om zelf het brandweervak te erva-
ren.
Bij de wervingskraam staan vrij-
willigers klaar om over alle in's en 
out's van het brandweervak te ver-
tellen. Dit wordt ondersteund door 
foto's, een presentatie en uitleg 
over het gebruik van onder andere 
ademluchttoestellen, hydraulisch 
gereedschap enzovoorts.
Wie niet in de gelegenheid is om 
te komen deze dag, maar wel 
geïnteresseerd is in een bijbaan 
als vrijwilliger, kan bellen met de 
postcommandant van Brandweer-

post Heemstede, 023-5159520 voor 
meer informatie. Of vul het belang-
stellingsformulier in op www.
brandweerkennemerland.nl bij 
vacatures.
Tijdens de open dag presenteert 
de jeugdbrandweer zich ook met 
doorlopende activiteiten. De jeugd 
kan zelf meemaken wat het lid-
maatschap bij de jeugdbrandweer 
betekent. Enthousiastelingen kun-
nen zich tijdens de open dag op 12 
mei aanmelden bij de kraam van de 
jeugdbrandweer. x

De vlam gaat in de pan
Open dag Brandweerpost Heemstede

(Publiciteitsfoto: Jan Kol jr.).

Ochtendprogramma:

10.00 uur:  Start open dag
10.15 uur: Demonstratie explosie gasfles
11.00 uur: Demonstratie vlam in de pan
11.45 uur: Demonstratie explosie gasfles

Middagprogramma:

12.30 uur: Demonstratie vlam in de pan
13.30 uur:  Demonstratie ongeval gevaarlijke stoffen
14.30 uur: Demonstratie explosie gasfles
15.00 uur: Einde open dag

Doorlopend gedurende de dag:

x Jeugd mag zelf blussen met water op een blushuisje;
x Onder begeleiding branden blussen met kleine blusmiddelen;
x Onder begeleiding openknippen van een auto;
x Zelf een slachtoffer zoeken en redden uit een ruimte met simulatierook;
x Voorlichting preventie;
x Foto/presentatie van inzetten bij incidenten en oefeningen;
x Werving: informatie over het werken als vrijwillig (parttime);
x Informatie over de jeugdbrandweer Heemstede-Bennebroek;
x Een rondje meerijden in een tankautospuit;
x Springkussen voor de jeugd. x

Programma open dag brandweer

heemstede - Het CJG Heemstede is sinds 
kort gestart met een logopedisch 
spreekuur voor 0 tot 4-jarigen. De 
jeugdarts van het consultatiebureau 
kan ouders met een kind in de leeftijd 
van 0-4 jaar verwijzen naar het logo-
pedisch spreekuur op het CJG. Maar 
ook ouders zelf kunnen een afspraak 
maken voor het spreekuur. Het logope-
disch spreekuur vindt één keer per drie 
weken plaats.

Een kind dat meer taal en spraak tot 
zijn beschikking heeft, functioneert 
beter in de klas en in de thuissituatie. 
Het heeft meer kansen om optimaal 
van het onderwijs te kunnen profite-
ren en om zijn/haar plaats te vinden 
in de maatschappij. Daarom is leren 
praten en de taal gebruiken van groot 
belang. Als  taal- en spraakproblemen 
in een vroeg stadium gesignaleerd 

worden, kunnen communicatiepro-
blemen en leerachterstanden voorko-
men worden. Een goede ontwikkeling 
van de communicatie is belangrijk 
voor de sociale en emotionele ontwik-
keling. Advisering bij meertaligheid 
en het goed aanbieden van verschil-
lende talen in de thuissituatie speelt 
ook een belangrijke rol bij de preven-
tie van problemen.
Om ouders hierbij te ondersteunen 
biedt de gemeente Heemstede in 
samenwerking met OnderwijsAdvies 
afdeling logopedie, een logopedisch 
spreekuur op het CJG aan. Wie een 
afspraak wil maken voor het logope-
disch spreekuur, kan contact opne-
men met de logopedist. Zij zal een 
datum en tijd afspreken. Het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
is gevestigd aan de Lieven de Keylaan 
8, tel. 023-5291914. x

Logopedisch spreekuur



heemstede - Onder het motto 'Kids 
oké rondom Het Carré' hebben ruim 
honderd eindexamenleerlingen van 
vmbo-t-school Haemstede Barger op 
19 en 20 april in Het Carré en omge-
ving opgeknapt. Het initiatief vloeide 
voort uit de wijkvisie die Elan Wonen 
heeft opgesteld voor deze Heem-
steedse wijk.

Charlotte en Helen uit klas 4A van 
Haemstede Barger kijken naar de 
brandnetels die welig tieren in de 
binnentuin van Het Carré. Groen-
medewerker Hans Delfsma van 
de gemeente Heemstede heeft 
ze zojuist een schoffel in handen 
gedrukt en uitgelegd wat er moet 
gebeuren. "Goed, wij gaan schoffe-
len, wat dat dan ook inhoudt", zegt 
Charlotte monter en gaat de brand-
netels te lijf. "Hou je rug recht, dan 
hou je het langer vol", adviseert 
Delfsma de meiden.

Toekomstbeeld
Begeleid door medewerkers van 
onder andere Elan Wonen, de 
gemeente Heemstede, de wijk-
agent, Welzijnsorganisatie Casca 
en Haemstede Barger, staken ruim 
honderd eindexamenleerlingen 
twee dagen lang flink de handen 

uit de mouwen in en rond Het 
Carré. Naast de binnentuin werden 
ook enkele gemeenschappelijke 
ruimten en de tuin van huurster 
Daniëlle Hazekamp opgeknapt. 
Gewapend met ouderwetse vellen 
papier en moderne digitale came-
ra's en tablets, schetste een aantal 
vmbo-t-scholieren ondertussen een 

toekomstbeeld van de binnentuin 
van Het Carré.
Als een volleerd kunstschilder staat 
Jorrit achter een soort schildersezel. 
Met de huidige situatie als uitgangs-
punt, probeert hij zijn ideaalbeeld 
van de binnentuin te schetsen. 
"Minder begroeiing", mijmert hij. 
"En weet je wat me leuk lijkt? Een 
klein strandje langs het water." Joël 
heeft al een mooie, sierlijke brug 
toevertrouwd aan haar vel papier. 
"Die komt in plaats van de saaie 
brug die er nu ligt."

Wijkplan
"Wie weet komen de ideeën van de 
scholieren terug in het wijkplan en 

worden ze ooit gerealiseerd", blikt 
Elan Wonen-wijkcoach Maria Flohr 
vooruit. Met mentor Dick Schoen-
maker van Haemstede Barger stond 
ze eind vorig jaar aan de basis van 
de gezamenlijke actie. Ze prijst de 
inzet van de scholieren. "Sommige 
huurders storen zich aan de aan-
wezigheid van jongeren in en om 
Het Carré. Nu laten de scholieren 
zich eens van een heel andere, 
zeer positieve kant zien." Docente 
Maatschappijleer Suzan Buijs van 
Haemstede Barger benadrukt dat de 
deelname aan de klusactie niet vrij-
blijvend is. "Dit sluit heel goed aan 
bij het project Burgerschap. Voor 
hun bijdrage aan de opknapbeurt 
van Het Carré en omgeving krijgen 
de scholieren een beoordeling die 
meetelt voor het eindcijfer."

Geslaagd initiatief
Op 19 april kwamen bij Haemstede 
Barger al de eerste telefoontjes bin-
nen van omwonenden die enthou-
siast zijn over het initiatief. Namens 
Elan Wonen spreekt Maria Flohr na 
afloop van een geslaagd initiatief. 
"Het is fantastisch om scholieren 
op deze manier bij het wijkplan 
te betrekken. Dit verdient navol-
ging. In Heemstede gaan we er in 
de komende jaren zeker mee door. 
Met Elan Wonen als aanjager, kan 
zo'n klusactie ook in Haarlemse wij-
ken een manier zijn om scholieren 
een bijdrage te laten leveren aan de 
leefbaarheid." x
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bloemendaal - Op 17 april verschijnt 
er een bericht op de gemeentelijke 
website. De wethouder is tevreden 
omdat zowel de provincie als de 
accountant hebben bevestigd dat 
de voorgenomen afschrijftermijn 
van 40 jaar voor nieuwbouw van het 
gemeentehuis gangbaar is. Maar zo 
simpel ligt het niet. Het ging toch 
niet om nieuwbouw, maar om reno-
vatie, zoals Kokke zelf ook geregeld 
beweert? Over een handige rede-
nering die niet klopt. Verder is er 
een ambtelijke notitie opgedoken, 
waarin het college wordt gewaar-
schuwd voor lange procedures om 
het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het CDA heeft daar al vragen over 
gesteld. En bezorgde burgers zijn 
nog steeds bezorgd.

door Ruud Vader

Eerst maar even de gemeentelijke 
verordening waarin afschrijvings-
termijnen zijn vastgelegd. Voor 
nieuwbouw is dit 40 jaar en voor 
renovaties, verbouwingen en uit-
breidingen 25 jaar. Het college is 
van plan om het bestaande gemeen-
tehuis te (ver)nieuwbouwen, een 
woord dat in de gemeentelijke 
verordening helemaal niet voor-
komt. Omdat de betekenis van 
vernieuwbouwen gelijk is aan 
renoveren, is het makkelijk om te 
constateren dat hiervoor de geldi-
ge afschrijftermijn 25 jaar is. Toch 
stelt de wethouder op de website: 
"Ik vind het (daarom) belangrijk 
dat twee onafhankelijke bronnen 
(de provincie en de accountant, 
-red.) ons beleid (afschrijven in 
40 jaar, -red.) bevestigen." In een 
reactie op een eerste concept van 
dit artikel, licht Kokke toe waar-
om zijn redenering misschien 
verwarrend overkomt, maar toch 
terecht is.

Rellerig
Op 10 april schrijft de provincie 
aan B&W: "De afschrijvingstermij-
nen van 25 jaar voor verbouwing 
en 40 jaar voor vernieuwbouw, 
zoals opgenomen in uw financi-
ele verordening, zijn gangbaar." 
Hoe kan de provincie dat nou 
beweren als in de verordening 
expliciet staat dat 40 jaar alleen 
geldt voor nieuwbouw en niet 
voor vernieuwbouw (lees: reno-
vatie). De behandelende provin-
cieambtenaar, de heer Korkmaz: 
"Dat de verordening van Bloe-
mendaal geen 40 jaar aangeeft 
voor vernieuwbouw is ons niet 
bekend. Wij gaan er van uit dat 
een gemeente ons juiste informa-
tie verstrekt en het is niet onze 
taak om dat te controleren."
Kokke vindt het eerste concept 
van dit artikel "lekker rellerig, 
bezijden de waarheid en onno-
dig." Wij vragen hem waarom hij 
dat vindt. Daarop volgt een helde-
re redenering die helaas niet lijkt 
te kloppen. In het kader op deze 
pagina proberen wij hem zo een-
voudig mogelijk weer te geven. 
Ondertussen gebruikt Kokke de 
termen renovatie en nieuwbouw 
door elkaar - is dat niet verwar-
rend? Kokke: "Er is sprake van 
vernieuwbouw, dat is renovatie 
waardoor de technische staat van 
het gebouw gelijk komt te staan 
met die van nieuwbouw. Ik vind 
het jammer dat hier ondanks een 
persoonlijke brief aan de gehele 
bevolking, veel misverstanden 
over bestaan. (.) maar je moet 
wel even door hebben waar het 
om gaat. Nieuwbouw hoort bij 

de verwachte levensduur en een 
afschrijftermijn van 40 jaar. Maar 
nieuwbouw communiceert niet 
goed, want dan gaan mensen den-
ken dat het bestaande gemeente-
huis wordt gesloopt en er een heel 
nieuw gebouw komt. Dat is echter 
niet zo, het beeld van het gemeen-
tehuis met de karakteristieke 
vazen wordt behouden. Daarom 
spreken we in de voorlichting 
over verbouwen."
Om te onderstrepen dat dit in de 
bouw gebruikelijk is, laat hij ons 
bellen door architect Rudy Uyten-
haak. Die bevestigt de redene-
ring van Kokke over renovatie op 
kwaliteitsniveau van nieuwbouw. 
Uytenhaak verwijst naar een 
ander project waar dit ook voor 
geldt: het Rijksmuseum. Laat dat 
nou net een project zijn waarvan 
de halve wereld denkt dat het om 
een verbouwing gaat.

Bezorgd
Op 1 maart sturen ambtenaren 
een memo over het project aan 
het college - het ziet ernaar uit dat 
er meer tijd nodig is voor wijzigin-
gen van geldende bestemmings-
plannen. Op 27 maart besluit 
het college hierover: "(...) kennis 
te nemen van de memo 'planolo-
gische procedure gemeentehuis 
Bloemendaal'." Het CDA reageert 
hier snel op: "In deze memo wordt 
melding gemaakt van de strijdig-
heden van de plannen voor de 
renovatie c.q. uitbreiding van het 
gemeentehuis met het vigerende 
bestemmingsplan 'Lindenheuvel' 
en wordt een overzicht gegeven 
met een afweging over welke pla-
nologische procedures het beste 
gevolgd kunnen worden." Die lei-
den echter allemaal tot kleinere 
of grote vertragingen van het 
project. Het CDA stelt hier indrin-
gende vragen over. Zodra die zijn 
beantwoord zullen we daarover 
berichten.
Op de website referendumbloe-

mendaal.nl gaan bezorgde bur-
gers inmiddels door met bezorgd 
te zijn en kunnen geïnteresseerde 
lezers alle onderliggende stukken 
vinden. Inclusief een memo dat 
waarschuwt dat door de recessie 
het rijk misschien kan voorschrij-
ven dat gemeentelijke reser-
ves niet langer mogen worden 
gebruikt voor investeringen. Ook 
wordt binnenkort de uitspraak 
van de rechter in een lopende 
bezwaarprocedure gepubliceerd. 
Het kan zomaar zijn dat zelfs het 
college door al deze ontwikkelin-
gen bezorgd raakt. x

Wethouder Tames Kokke redeneert
zichzelf 'klem' met afschrijftermijn

Tegenslagen voor renovatie gemeentehuis

Wethouder Tames Kokke is het er niet mee eens dat hij in een cirkel redeneert. 
De lezer kan zijn eigen oordeel daarover vellen. (foto: Ruud Vader)

Kokke: "Om te beginnen is het in een gemeente de raad die beslist over 
afschrijftermijnen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft 
voor dat je bij investeringen in gebouwen de afschrijftermijn laat aansluiten 
op de te verwachten gebruiksduur. Op die basis heeft de raad bepaald dat 
het in dit geval gaat om nieuwbouw, die in 40 jaar mag worden afgeschre-
ven. Dat hebben de accountant en de provincie ook bevestigd."
Maar in de gemeentelijke verordening staat dat renovatie in 25 jaar moet 
worden afgeschreven. Kokke: "Het BBV is landelijke regelgeving van een 
hogere orde dan de gemeentelijke verordening en gaat daarom voor als er 
een strijdigheid is." In artikel 64 lid 3 van het BBV staat inderdaad: "Op vaste 
activa met een beperkte gebruiksduur, waaronder begrepen de financiële 
vaste activa (…) wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afge-
stemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur."
Navraag bij de VNG leert dat met 'een stelsel' het afschrijvingsstelsel wordt 
bedoeld dat is opgenomen in de eigen gemeentelijke verordening, te weten 
40 jaar voor nieuwbouw en 25 voor renovatie. Dat het BBV van een hogere 
orde is, doet er helemaal niet toe, je moet je gewoon aan je eigen afschrij-
vingsstelsel houden. En als je daarin een nieuwe categorie voor 'vernieuw-
bouw' van 40 jaar nodig hebt, kun je de verordening door de raad laten 
aanpassen. De aangepaste versie moet dan wel nog door de Provincie en de 
accountant op redelijkheid worden beoordeeld. Het is duidelijk dat Kokke 
vast loopt in een cirkelredenering, tenzij hij eerst de verordening door de 
raad laat aanvullen.
Gemeentewoordvoerder Marien van Breukelen laat weten dat deze redene-
ring niet klopt: "In onze communicatie naar de burgers heeft de term renova-
tie een andere betekenis dan in de financiële verordening. In de financiële 
verordening komt wat er met het gemeentehuis gebeurt overeen met nieuw-
bouw. Deze ingreep is zeer ingrijpend de levensduur van het gebouw wordt 
fors verlengd. Het gaat vervolgens om een boekhoudkundige keuze, passend 
bij de levensduur, hoe de lasten over de jaren worden verdeeld. Dus is er, op 
basis van de verordening, voor nieuwbouw gekozen." x

Cirkelredenering van Kokke

Kids oké rondom Het Carré
Elan Wonen en scholieren in actie

Schoffelen, 'of wat dat dan ook 
inhoudt'. Deze meiden zijn in elk geval 
voortvarend aan het werk gegaan 
(Foto: Elan Wonen - Ruben Timman).

Ondertussen werd er ook gewerkt aan 
een toekomstbeeld van de binnentuin 
van Het Carré (Foto: Elan Wonen - 
Ruben Timman). x
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Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Miljoenenspel, elke zaterdag 
kans op € 1 miljoen 
voor maar € 5,-

- Lotto jackpot € 8,5 miljoen, 
trekking elke zaterdag.

- Meer dan 70 cadeaukaarten.

Voor meer voordeel 
even naar Primera.

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend
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haarlem/heemstede - Recent werd de 
tentoonstelling 'Heemsteedse wijken 
te kijk' al geopend in het ABC Archi-
tectuurcentrum aan het Groot Heilig-
land in Haarlem. ABC laat de komende 
tijd 'buur' Heemstede vooral in de 
schijnwerpers staan. De tentoonstel-
ling laat Heemstede zien in de lange 
traditie van de ABC tentoonstellingen 
wijk-te-kijk, waarbij de nadruk ligt 
op de architectonische, stedenbouw-
kundige en landschappelijke facetten 
van de gemeente. In navolging van 
de tentoonstelling werd vorige week 
woensdagavond een bijeenkomst 
belegd met de Heemsteedse wethou-
der Pieter van de Stadt en de archi-
tectuurhistoricus Wim de Wagt. Haar-
lems stadsarchitect Max van Aerschot 
maakte het panel compleet. Directeur 
van het ABC, Gabriel Verheggen, was 
de dagvoorzitter.

door Onno van Middelkoop

Rond de vijftig aanwezigen luis-
terden naar de visies van de panel-
leden. Pieter van de Stadt: "Ik ben 
een geboren en getogen Heemste-
denaar. Ik vind het een prachtige 
gemeente om te wonen en heb 
ook voorrecht om er nu te kunnen 
werken. Heemstede heeft een hoge 
kwaliteit als het gaat om wonen, 
winkelen en recreëren. Eén van de 
punten die ik zou willen verbeteren 
aan Heemstede, is het bouwen van 
meer starterswoningen. Alle hui-

zen met een tuin zijn tegenwoordig 
onbereikbaar voor starters, omdat 
de vanaf-prijs zo rond het half mil-
joen ligt. Maar we mogen trots zijn 
op het grote aantal fraaie buiten-
plaatsen. En park Groenendaal niet 
te vergeten."

Wilhelminaplein
Vanuit het publiek werden vragen 
gesteld. Zo ook over het Wilhelmin-
aplein, dat in de ogen van sommigen 
aan het verwaarlozen is. "Waarom 
doet de gemeente niet meer aan het 
verloederen van het plein? Sinds 
de komst van een winkel lijkt het 
wel of het steeds alleen nog maar 
ordinairder moet", doelend op de 
reclame uitingen die een doorn zijn 
in het oog van een bewoner. Van de 
Stadt: "Om te kunnen handhaven 
moet er eerst een vergunning zijn 
aangevraagd. Als die is afgewezen 
kunnen we handhaven. Het plaat-
selijke beleid echter voorziet niet 
in stringente regels die handhaving 
nu mogelijk maken. Daar moeten 
we naar kijken."

Slottuinen
Een ander onderwerp is het nieu-
we project Slottuinen, een mooi 
project dat ook moet voorzien in 
tweehonderd parkeerplaatsen. De 
projectleider van Elan Wonen ziet 

in de stagnerende markt dat het 
project moeizaam rond te krijgen 
is. Ook de nieuwe bebouwing bij de 
Haven roept de nodige vragen op. 
"Zijn de gebouwen niet een beetje 
groot uitgevallen?" Van Aerschot 
antwoordt: "De gebouwen zijn rela-
tief groot, maar we hebben bij het 
ontwerp rekening gehouden met 
alle bebouwingslijnen. Als het pro-
ject af is, zult u zien dat er ruimte 
genoeg is voor bushaltes en open-
baar groen." Wim de Wagt: "Het 
gebouw van de gemeente dat vroe-
ger in het verlengde van de Dreef 
stond op het Wipperplein, bood een 
fraaie zichtlijn over de Dreef. Die is 
nu verdwenen." Van Aerschot vult 
later aan: "Dat was vroeger inder-
daad zo. Maar dat gebouw bestaat 
inmiddels ook niet meer en daar-
mee is de functie van die zichtlijn 
ook achterhaald." De discussie was 
interessant te noemen.
Naar aanleiding van de toekomstige 
architectonische  ontwikkelingen 
in Heemstede organiseert het ABC 
Architectuurcentrum een rondlei-
ding op de fiets, die wordt gehou-
den op 24 mei vanaf 14.00 uur. De 
tocht start op het stationsplein en 
voert langs diverse historische plek-
ken en nieuwbouwprojecten. Men 
kan zich uitsluitend telefonisch 
aanmelden voor deze rondleiding 
bij het ABC via telefoonnummer 
023-5340584, tussen 12.00 en 17.00 
uur. Meer informatie is vinden op 
de website van ABC Haarlem: www.
architectuurhaarlem.nl. x

Heemsteedse architectuur
toen, nu en in de toekomst

Interessante bijeenkomst bij Architectuurcentrum

Dagvoorzitter Gabriël Verheggen had het maar druk met vragen vanuit het 
publiek (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Terwijl Wim de Wagt naar zijn glas water reikt, luistert Pieter van de Stadt naar 
het verhaal van Max van Aerschot. Verheggen luistert mee (Foto: www.ovmfo-
tografie.nl). x

heemstede - Vorige week woens-
dag was het dan zover: de eerste 
speelpaal werd 'opgericht' in het 
nieuwe Speelbos Meermond, gele-
gen direct achter de gemeentelijke 
werf aan de Cruquiusweg. Daarmee 
werd het begin gemaakt met de 
aanleg van het Speelbos in park 
Meermond. Wethouder Jur Botter 
wist zich ondersteund door enthou-
siaste kinderen, die samen de paal 
naar de plek des oprichtings sjouw-
den. Deze werd geplant op bijna 
het hoogste punt van het park. Het 
hoogste punt wordt de basis van 
een nieuw aan te leggen glijbaan.

door Onno van Middelkoop

Eerst werd iedereen ontvan-
gen op de gemeentewerf aan de 
Cruquiusweg, waar koffie, thee, 
limonade en koekjes stonden te 
wachten, naast een tafel vol met 
cadeautjes voor de prijswinnaars 
van de ontwerp- en de kleurwed-
strijd. De kinderen konden zelf 
hun eigen ideeën en ontwerpen 
indienen op de website www.
speelbosmeermond.nl. De meest 
oorspronkelijke ideeën zijn vorig 
jaar tijdens een eerste bijeenkomst 
door de kinderen verwerkt in een 
maquette. Een ontwerper heeft 
die maquette verder uitgewerkt 

wat heeft geresulteerd in een serie 
originele speeltoestellen.
Eind 2011 werd een kleurwedstrijd 
door de gemeente uitgeschreven. 
Ook werd de kinderen gevraagd 
een originele naam te bedenken 
voor de ijsvogel, die symbool staat 
voor het Speelbos Meermond. De 
winnaars ontvingen uit de han-
den van Jur Botter een passend 
cadeau. De winnende naam voor 
de ijsvogel werd TsiTsi.
Na de prijsuitreiking was het op 
naar het Speelbos. In de stromen-
de regen was het heuvel op naar 
de plek voor de eerste speelpaal. 
Boven op het plateau heb je een 
prachtig uitzicht op het Spaarne 
met alle landgoederen en mooie 
huizen. Het hoogste punt, waar 
de glijbaan is bedacht, biedt dat 
prachtige uitzicht. Onvermoede 
schoonheid op een verstopte 
plek. Na eerst een speurtocht 
naar de paal te hebben volbracht, 
sjouwden de wethouder en een 
groep kinderen de paal naar het 
gat waar die in geplant diende te 
worden. Na wat gehannes en goed 
mikken werd de paal geplaatst en 
is zo symbolisch een start gegeven 
aan de verdere aanleg van het 
park. Naast een palenbos komen 
er een blote voetenpad en een glij-
baan. x

Eerste (speel)paal geslagen

Wethouder Jur Botter te midden van de prijswinnaars (Foto: www.ovmfotografie.
nl).

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

zandvoort - We ervaren stress wan-
neer de dagelijkse vraag en eisen 
hoger zijn dan onze capaciteit of 
energie. We kunnen niet stoppen 
met onze verplichtingen, maar 
we kunnen wel onze capaciteit 
verhogen. In de Art of Breathing 
cursus leert men op plezierige 
wijze hoe men het energiepeil 
eenvoudig en drastisch kunt ver-
hogen en hoe energie te behou-

den gedurende de dag. Er zijn 
twee voorproefjes: op zondag 6 
mei van 15.00 tot 16.45 uur bij 
Open golf Zandvoort, Duintjes-
veld 3 in Zandvoort en op maan-
dag 7 mei van 20.00 tot 21.45 
uur in het landhuis op Landgoed 
Duinlust aan de Duinlustweg 16 
in Overveen. De bijdrage voor 
één van deze workshops is € 7,50. 
Aanmelden kan via robert.knol@
aofl.nl of 06-41545335. x

Even geen flow?

Wethouder Jur Botter te midden van de prijswinnaars (Foto: www.ovmfotografie.
nl).
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regio - Van een tekenbeet kun je de 
ziekte van Lyme krijgen. Een onaan-
gename ziekte, die je zenuwstelsel en 
je hart kan aantasten en waar je zelfs 
dood van kunt gaan. Lyme is in Neder-
land de laatste jaren bezig aan een 
opmars. In 2009 gingen 93.000 men-
sen naar hun huisarts vanwege een 
tekenbeet. Daarvan werd bij 22.000 
mensen de ziekte van Lyme vastge-
steld. De aandacht voor deze ziekte 
neemt sterk toe en er komen steeds 
meer voorlichtingsprogramma's. Met 
honderden zwerfherten in onze regio 
en duizenden in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD), vraag je 
je af of die, als dragers van teken, 
een rol spelen bij de verspreiding van 
deze ziekte. Een Amerikaanse studie 
geeft verontrustende antwoorden.

door Ruud Vader

Per vierkante kilometer heeft Con-
necticut 271 inwoners, tegenover 
400 in Nederland. Voor herten lig-
gen de getallen anders. Onderzoek 
in de wijk Mumford Cove toont dat 
de hertendichtheid tussen 1996 en 
1998 daar toenam van 23 naar 38 
per vierkante kilometer. In diezelf-
de periode nam het aantal gevallen 
van de Lyme ziekte in die wijk toe 
van 14 naar 30 per jaar. Tussen 1998 
en 2001 is door gerichte beheer-
maatregelen de hertenpopulatie in 
Mumford Cove terug gebracht tot 
4 per vierkante kilometer. Hiermee 
ging een daling gepaard van het 
aantal Lyme gevallen tot 5 per jaar.
Dit is beschreven in een brochure 
van de overheid 'Managing urban 
deer in Connecticut'. Daarin vind 
je veel informatie over het beheren 

van hertenpopulaties en het omgaan 
met de ziekte van Lyme. Teken zijn 
al duizenden jaren oud en de ziekte 
wordt al honderden jaren beschre-
ven, maar de naam stamt uit 1975 
toen er een onderzoek werd gedaan 
in het stadje Lyme, op ongeveer een 
half uur rijden van Mumford Cove.

Grote grazers
Als je de Amerikaanse gegevens 
projecteert op de AWD kun je 
schrikken. Liepen er in Connecticut 
in 1998, op het hoogtepunt van de 
hertenpopulatie en Lyme gevallen, 
38 herten per vierkante kilometer 
rond, in de AWD waren het er vorig 
jaar (geschat) 117 per vierkante kilo-
meter. Ja, u leest het goed, bijna drie 
zoveel als in Connecticut in 1998. 
Zijn die herten ook allemaal dra-
gers van teken en verspreiders van 
Lyme? Wij vragen het aan professor 
Willem Takken, tekenonderzoeker 
bij het RIVM.
Takken: "Daar kunnen we weinig 
concreets over zeggen op basis van 
onderzoek. Onze tellingen hebben 
niet in de AWD plaats gevonden. 
Aan de andere kant, herten zijn 
grote grazers en dat zijn in Neder-
land in het algemeen ook dragers 
van teken. Er zijn geen argumen-
ten om te veronderstellen dat het 
in Nederland anders zou zijn dan in 
Connecticut, of in de AWD anders 
dan in de rest van Nederland."
Wij komen terecht bij dokter Rolf 
Appels, infectie-arts bij de GGD 
Kennemerland, die zou in de AWD 

onderzoek doen naar teken en 
Lyme. Helaas, we zijn te vroeg.
Appels: "Wij bereiden inderdaad 
een onderzoek voor, maar dat moet 
nog plaats vinden. Het zal vooral 
gericht zijn op kinderen, hoe die 
zich tegen tekenbeten beschermen 
en wat ze doen als ze er een heb-
ben. We hopen dat we daarmee de 
voorlichting over teken en Lyme 
kunnen verbeteren."

Hulp vragen
Het is velen misschien ontgaan, 
maar de laatste week van maart was 
de jaarlijkse Week van de Teek. Coör-
dinator Mirjam de Groot vertelt er 
enthousiast over: "We hebben een 
website gemaakt, 'weekvandeteek.
nl', waar veel informatie op staat. 
Wilt u alstublieft schrijven dat het 
dringend gewenst is dat bezoekers 
van de AWD vóór hun wandeling 
een kijkje nemen op tekenradar.
nl. Daar vindt je een 10-daagse ver-
wachting van tekenactiviteiten per 
gebied in Nederland. Hoe hoger de 
activiteit, hoe groter de kans om 
door een teek te worden gebeten 
en hoe belangrijker het is om op 
tekenbeten te controleren. Omdat 
er in de praktijk grote problemen 
zijn met de diagnose en behande-
ling van Lymeziekte geven we veel 
voorlichting en zijn er nieuwe 
richtlijnen voor huisartsen in voor-
bereiding. Ook hebben we op onze 
website een kinderpagina ontwik-
keld waardoor ze met de game 'teek 
control' leren hoe ze zich het beste 
kunnen beschermen, hoe ze na een 
wandeling zichzelf en hun vriend-
jes kunnen controleren en wanneer 
het noodzakelijk is om naar de huis-
arts te gaan."
Dat controleren is een punt van 
grote zorg, zowel bij kinderen als 
volwassenen. De Groot: "Teken zoe-
ken vaak plekken op je lichaam 
op die warm zijn en vochtig. Zoals 
de schaamstreek, in knieholtes en 
onder oksels. Ook armen en benen 
zijn geliefde plekjes. Voor een goede 
controle heb je eigenlijk een ander 
nodig om te helpen. Alleenstaan-
den kunnen begrijpelijkerwijs zelf 
bepaalde plekken moeilijk contro-
leren. Het is dan toch belangrijk 
voor ze, zeker na een wandeling 
door natuurgebieden of werken in 
de tuin, om daar hulp bij te vragen. 
Vaak treden er bij besmette beten 
rode kringen op, maar soms ook 
niet. Meldt teken altijd bij tekenra-
dar.nl en stuur een gevangen teek 
altijd op ( instructies op tekenradar.
nl). Ga bij twijfel in ieder geval even 
naar je huisarts." x

Na toename hertenpopulatie ook
kans op explosie ziekte van Lyme

Tekenradar en computerspel 'Teek Control'

Herten zijn uitstekende gastheren voor teken en die zijn soms besmet met de 
ziekte van Lyme. In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn veel herten - een 
kwestie van uitkijken dus (Foto: Ruud Vader).

Op tekenradar.nl is een 10-daagse tekenverwachting te vinden. Als die hoog 
is, is voorzichtigheid geboden en een goede nacontrole na een wandeling. De 
kinderpagina 'teekcontrol' staat op de website weekvandeteek.nl (Foto: Ruud 
Vader). x

In mei kennen we van de elfde tot en met de veertiende de zoge-
naamde ijsheiligen. Pas na die dagen mag je vorstgevoelig gewas in de 
koude grond planten. Maar de bloeimaand, zoals mei ook wel wordt 
genoemd, is dan al in volle gang. Veel gewassen leveren nu al oogst. 
Waar de spreuk 'onweer in mei maakt de boeren blij' vandaan komt 
heb ik niet kunnen achterhalen. Misschien weet u het? Laat het dan 
graag even weten op onze website: www.thijsseshof.nl,  waar u ove-
rigens ook nog veel informatie over Thijsse's Hof kunt vinden. Onder 
meer over hoe u donateur kunt worden. We zoeken nog heel veel 
donateurs. Dat zijn onze beste vrienden.
Van deze maand af kunt u ook weer elke eerste zondag van de maand 
gratis deelnemen aan rondleidingen door de Hof. Aanstaande zondag 
6 mei bent u om 14.00 uur daarvoor van harte welkom. Naast genieten 
van de vele vogelzang en de massale bloei van al die voorjaarsplanten, 
heeft u kans op allerlei insecten en vlinders.
Misschien dat na half mei de bijendemonstratiekast weer kan worden 
ingericht. Hij staat al klaar! Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de 
bij. Daardoor heeft u veel mogelijkheden om meer over deze prach-
tige diertjes te weten te komen. Niet alleen over hoe goed ze voor de 
mensheid zijn, maar ook over hoe ze bedreigd worden, onder meer 
door insecticiden. De Bijenstichting geeft een nieuwsbrief uit. Daarop 
kunt u zich gratis abonneren via het e-mailadres info@bijenstichting.
nl. U vindt er ook informatie over de nationale bijen-teldag op zondag 
13 mei.
In uw tuin zult u het wel al gemerkt hebben. De brandnetels komen 
weer op! Of ze nooit zullen verdwijnen. En gegarandeerd, dat zullen 
ze ook niet. Zo lang u ijverig blijft wieden en spitten in uw perken, 
gedijen ze goed. Net als zevenblad!
Over de hele wereld komen enkele tientallen soorten brandnetels 
voor. In ons land, ook in ons Kennemerland, zijn het er slechts twee: 
de Grote brandnetel (Urtica dioica) en de Kleine brandnetel (Urtica 
ureus). Als je ze goed bekijkt zijn het best mooie planten; bovendien 
zijn ze geliefd bij een flink aantal soorten vlinders. Maar wij mensen 
hebben er een broertje aan dood. Ze hebben namelijk zogenaamde 
brandharen aan hun stengels en de onderkant van hun bladeren. En 
die zijn gemeen voor ons. Bij aanraking breken de weerhaakjes af en 
komen in onze huid te zitten. Daar geven ze stoffen af die een bran-
dende en jeukende werking hebben. Als je er niets tegen doet kan de 
pijn die je krijgt lang duren. Daarom, wrijf de plek meteen in met het 
sap uit een gekneusd blad van de Hondsdraf, zie de foto, of Weegbree 
en het probleem is snel verholpen. Beide plantjes staan vaak dicht in 
de buurt van brandnetels. De Hondsdraf bloeit nu volop!
Het goede van de brandnetel is dat de toppen van de plant veel vita-
mine C, ijzer, caroteen en bovendien nog vitamine D bevatten. Je kunt 
er prima soep van maken of ze verwerken in bijvoorbeeld kaas.
Van de Weegbree komen twee soorten al zo'n vier- tot vijfduizend jaar 
algemeen in ons land voor. De Smalle weegbree (Plantago lanceolata), 
ook wel Smalbladige weegbree genoemd en de Grote weegbree (Plan-
tago major), ook wel Breedbladige weegbree genoemd.
De Latijnse naam Plantago betekent 'voetzool'. Vooral de Grote weeg-
bree gedijt zeer goed als er over wordt gelopen. Op zogenaamde tred-
paden tref je ze veel. De Smalle weegbree staat liever in het weiland, 
en komt ook daar veel voor. De jonge bladeren van deze laatste kunt 
u, mede door de aanwezigheid van vitamine C en de goede smaak, 
prima in de sla verwerken.
Ik meldde u al dat het wrijven met gekneusd blad van de Weegbree 
over brandnetelsteken goed helpt tegen de pijn. Maar Weegbree was 
vroeger een middel om meer kwalen mee te bestrijden. Men maakte 
er siroop, thee en zalf van. Momenteel kan het vocht uit een gekneusd 
blad ook nog goed gebruikt worden bij wondjes als gevolg van spin-
nen- of insectenbeten en bij allergische huiduitslag.
Wat is onze natuur toch mooi! Niet alleen om naar te kijken, te luiste-
ren of op welke manier dan ook te beleven. De natuur blijkt vaak een 
remedie tegen alles. Heeft u even tijd? Op naar de natuur!

Willem Holthuizen,

Voorzitter Thijsse's Hof  Foto: Hondsdraf door Ekke Wolters. 

Mei in Thijsse's Hof
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haarlem/regio - Met wilde armgeba-
ren en druk pratend staat Pierre Wind 
voor groep 5 van basisschool De Ark. 
Met een rettich in zijn hand vraagt hij 
de klas: "Weten jullie wat dit is?" Als 
blijkt dat een van de leerlingen het 
nog weet ook, is Wind er al snel uit: 
Groep 5 van De Ark is een superklas 
en "Dit wordt een middagje kicken 
hoor."

door Christa Warmerdam

De TV kok Pierre Wind groep 
brengt vrijdag 27 april een bezoek 
aan De Ark voor de aftrap van der-
tig Smaaklessen gegeven door pro-
fessionele koks. De Smaaklessen 

worden aangeboden door Kaashuis 
Tromp. Het Kaashuis viert dit jaar 
haar 50-jarig bestaan en daarom 
ondersteunt Tromp het initiatief.
Willem Tromp, van Kaashuis Tromp 
Bloemendaal, is bij de smaakles 
van De Ark persoonlijk aanwezig 
en geniet van het enorme enthou-
siasme van de topkok. "Vorig jaar 
hebben we een veiling gehouden en 
daar was Pierre Wind ook bij aan-
wezig. Er kon onder meer op een 
grote Parmezaanse kaas en flessen 
port geboden worden. Het geld dat 

we daar mee opgehaald hebben 
is naar de smaaklessen gegaan. Ik 
vind het belangrijk dat kinderen 
met echt voedsel in contact komen. 
Op deze manier kun je kinderen op 
een leuke manier smaak bij bren-
gen."
De Smaakles van de professionele 
kok is een onderdeel van Smaakles-
sen. Smaaklessen is een lesprogram-
ma voor groep 1 tot en met 8 van de 
basisschool. Door te ruiken, voelen, 
horen, proeven en te zien komen 
kinderen meer te weten over eten. 
Scholen die deelnemen aan Smaak-
lessen ontvangen de gratis Smaak-
leskist. De leerlingen van De Ark 
moeten, voordat ze beginnen met 
het proeven, eerst de 'smaakeed' 
afleggen. Iedereen moet, met een 
serieus gezicht, plechtig aan zich-
zelf beloven nooit meer te zeggen 
dat hij of zij zij iets niet lust zonder 
eerst geproefd te hebben.
Nadat de kok heeft uitgelegd dat 
smaak niet alleen met je mond te 
maken heeft maar met alle zintui-
gen - "Je moet ook luisteren, zet 
maar eens een beker cola tegen je 
oor" - is het tijd voor de smaaktest 
en dus om echt te gaan proeven. 
Wind neemt een klein bekertje met 
een doorzichtige vloeistof en neemt 
als eerste een slokje. Met een vies 
gezicht en veel kabaal slikt hij het 
door. Daarna roept hij dat nu de kin-
deren aan de beurt zijn. Loek zet het 
bekertje voorzichtig aan zijn mond 
en slikt het in één keer door. "Het 
is zuur", zegt hij met een gezicht 
dat al zoiets deed vermoeden. Zijn 
buurvrouw Noor heeft meer moeite 
met een vreemde goedje. "Ik durf 
niet", zegt ze terwijl ze het bekertje 
weer op tafel zet. Maar als ze ziet dat 
de rest van de klas het wel doet slaat 
ze, heel dapper, het zure water toch 
in één keer achterover.
Daarna volgt nog een aantal smaak-
testen. Groep 5 slikt het allemaal en 
lacht ondertussen heel wat af om 
die drukdoende kok. Volgens Wind 
is alles kicken en De Ark echt goed. 
Volgens Wind is het niet gek dat de 
kinderen zo enthousiast mee doen. 
"Smaak is emotie en kinderen lus-
ten eigenlijk alles, maar ze moeten 
het wel leren eten."
Kijk voor meer informatie op www.
smaaklessen.nl. x

Kicken en slikken
Smaakles voor groep 5 van De Ark

Een bevlogen Pierre Wind voor de klas: "Smaak is emotie en kinderen lusten 
eigenlijk alles, maar ze moeten het wel leren eten" (Foto: Christa Warmer-
dam).

zandvoort - Middelbare scholieren 
uit heel Nederland gingen afge-
lopen vrijdag op het circuit van 
Zandvoort met elkaar de strijd aan 
in zelfgebouwde elektrisch aan-
gedreven karts. Deze First Electro 
League is een Techno Challenge 
project. Staalfabrikant Tata Steel 
en Alliander hebben de Stichting 
Techno Challenge opgericht om 
middelbare scholieren op een aan-
sprekende en uitdagende manier in 
contact te laten komen met werken 
in de techniek. Teams van scholie-
ren haalden alles uit de kast om de 
snelle (80 kilometer per uur), duur-
zame karts geluidloos over het cir-
cuit te laten racen. Ieder team was 

verantwoordelijk voor het bouwen 
van een kart, innovaties, onder-
houd, duurzaamheid en communi-
catie. Net als in de Formule 1 stond 
samenwerking centraal. x

Snel maar duurzaam en
samenwerking centraal

(Foto: Michel van Bergen).

(Foto: Michel van Bergen). x

rijsenhout - In het kader van het 
Afvalproject van de Willinkschool in 
Bennebroek hebben alle 180 leerlin-
gen op maandag 23 April zwerfafval 
opgeruimd op het schoolplein en 
in de omgeving van de school. Na 
een uitleg van medewerkers van De 
Meerlanden gingen de leerlingen per 
groep, gewapend met vuilgrijpers, 
handschoenen, vuilniszakken en vei-
ligheidshesjes de straat op om zoveel 
mogelijk zwerfvuil op te ruimen.

De bovenbouwleerlingen kregen 
vervolgens op donderdag 26 april 
nog een leerzame les van een mede-
werkster van De Meerlanden over 
wat er allemaal met gescheiden 
afval gebeurd.

Flinke opbrengst
In groepjes gingen alle leerlingen 
afgelopen maandag enthousiast op 
zoek naar zwerfafval in de buurt 
van de school. Na ruim een uur was 
iedereen weer terug op het school-
plein en werd gezamenlijk de 

opbrengst van deze actie bekeken. 
Er werden kranten, flessen, sigaret-
tenpeukjes en nog veel meer opge-
ruimd. Het gevonden afval werd 
uiteindelijk door de leerlingen van 
groep 3 en groep 7 in de vuilniswa-
gen gegooid. Als afsluiting mochten 
alle leerlingen in vol ornaat op de 
groepsfoto en ontving de directrice 
van de Willinkschool vuilgrijpers 
en veiligheidshesjes van De Meer-
landen om in de toekomst zelf mak-
kelijk en veilig zwerfafval te kun-
nen opruimen.
De Meerlanden houdt regelmatig 
zwerfafvalacties op basisscholen 
en verzorgt rondleidingen voor 
scholen op het bedrijfsterrein in 
Rijsenhout. Het bedrijf, dat actief 
is in afvalinzameling, beheer van 
de openbare ruimte en opwekking 
van bio-energie, vindt het belang-
rijk dat kinderen zich al vroeg 
bewust worden op het gebied van 
(zwerf)afval. x

Willinkschool aan de bak

(Foto: De Meerlanden).

haarlem - Rob Wieleman heeft vorige 
week de Childslife Yearly Appreciation 
Award 2011 ontvangen omdat hij zich 
al jarenlang belangeloos voor Childs-
Life inzet als mediapartner, samen met 
Kennemer Business zakennetwerk.

Rob Wieleman is zeer vereerd met 
de Award: "Ik heb onvoorwaarde-
lijke waardering en bewondering 
voor ChildsLife, voor hun ambities 
en persoonlijke passie voor de kin-
deren en hun sociale omgeving. Ik 
probeer een bijdrage te leveren aan 
de publiciteit van ChildsLife en roep 
alle ondernemers en bedrijven uit 
Kennemerland op ook op hun eigen 
wijze bij te dragen."
De ChildsLife Award wordt jaar-
lijks uitgereikt aan personen of 
organisaties die zich op een bij-
zondere manier inzetten voor de 
hulporganisatie. De inscriptie in 
de Award luidt: 'We make a living 

by what we get, but we make a life 
by what we give', een uitspraak van 
Sir Winston Churchill. Kennemer 
Business zakennetwerk is een pro-
fessioneel, gastvrij netwerk in de 
regio Kennemerland. Onder de slo-
gan Connecting Business worden 
communicatie- en netwerkdiensten 
aangeboden aan ondernemend en 
bestuurlijk Kennemerland. 
ChildsLife vindt dat ieder kind recht 
heeft op onderdak, eten, onderwijs 
en zorg. Dus ook kinderen die in 
armoede leven. ChildsLife biedt kin-
deren kansen. De kans om sterk te 
worden. De kans om op te groeien 
tot wie ze willen zijn. "We geven 
praktische hulp aan kinderen en de 
gemeenschap waarin zij leven. We 
doen dit overal in de wereld, samen 
met de lokale bevolking en lokale 
partners." x

Inzet van Rob Wieleman
voor ChildsLife beloond

ChildsLife Appreciation Award

(Publiciteitsfoto).
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bloemendaal - Hoe het leven van 
Nederlands kleurrijkste, meest 
excentrieke en uitgesproken poli-
ticus eindigde, weten we. Pim For-
tuyn werd op 6 mei 2002 vermoord. 
De man die bewondering, afschuw 
en verwarring wekte, werd op die 
dag in één klap een politiek marte-
laar. Buitenhof redacteur Leonard 
Ornstein werkt aan een driedelige 
biografie. In het eerste deel, dat 
afgelopen maand is verschenen, 
is er veel aandacht voor Fortuyns 
jeugd in onze regio. Op donderdag 
10 mei is Leonard Ornstein te gast 
bij Boekhandel Bloemendaal.

door Michiel Rehwinkel

In De jonge Fortuyn gaat Leonard 
Ornstein terug naar de wortels 
van Pim Fortuyn en beschrijft hij 
diens jeugd van zijn geboorte in 
1948 tot het einde van zijn stu-
dententijd in 1972. Uit dit boek 
rijst een beeld op van een schuch-
ter jongetje dat opgroeit in een 
lawaaiig, katholiek gezin met zes 
kinderen. Toch schuilt in de klei-
ne Pim al veel van het flamboy-
ante dat de latere Pim kenmerkte, 
de politicus wier flair en smaak 
zo afweken van de Haagse mores. 
Het dagelijks leven moet hem 
al vroeg te saai, te weinig extra-
vagant zijn voorgekomen. Hij 
leeft deels in een fantasiewereld 
waarin hij groots en meeslepend 
kan zijn. Ook heeft hij gevoel voor 
theater en spel.
Voor Pim ging in zijn prille jeugd 
al een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht uit van zowel ker-
kelijke als politieke macht. Hij 
besefte dat 'echte' machthebbers 
een rol spelen, met stijl en met 
overgave. Dat fascineerde hem, en 
hij lijkt al vroeg geweten te heb-
ben dat die rol hem paste. Aanvan-

kelijk wilde hij paus worden, of 
in ieder geval priester. Het katho-
licisme, het ritueel, de symboliek 
vervat in een theatraal soort reto-
riek die mensen kon betoveren en 
overtuigen is hem aantoonbaar 
van pas gekomen in zijn latere 
politieke carrière.
Pim Fortuyn heeft in zijn leven 
vele gedaanteverwisselingen 
ondergaan. Van een rooms-katho-
lieke scholier in driedelig pak 
op het Haarlemse Mendelcollege 
veranderde hij in een student met 
een kamer de PC Hooftstraat, die 
flirtte met het links-radicale en 
zelfs marxistische gedachtegoed. 
In het roerige jaar 1968 werd hij 
twintig. Hij wist toen al geruime 

tijd dat hij homoseksueel was en 
kwam uiteindelijk uit de kast. 
Vanaf dat moment manifesteert 
hij zich trots als zelfbewuste 
homoseksueel.

De auteur
Leonard Ornstein (1955) werkt bij 
de VPRO en is politiek redacteur 
van het programma Buitenhof. 
Hij studeerde sociologie aan de 
Universiteit van Utrecht. Jaren-
lang was hij verbonden aan Het 
Parool en Vrij Nederland. Hij is 
coauteur van diverse boeken, 
onder andere van Frits Bolkestein, 
portret van een liberale vrijbuiter 
(1999) en Paleis Europa (2007, met 
een voorwoord van H.M. Konin-
gin Beatrix). In 1995 ontving hij 
de Anne Vondelingprijs voor poli-
tieke journalistiek. Behalve met 
Vladimir Poetin maakte Ornstein 
ook met andere persoonlijkhe-
den interviews, onder wie Hamid 
Karzaï, Madeleine Albright, Kofi 
Annan (in Nova) voerde hij tele-
visiegesprekken. Hij interviewde 
voor Vrij Nederland verscheidene 

Nobelprijswinnaars als bisschop 
Desmond Tutu, de katholieke 
Ierse vredesactivist John Hume 
en de Israëliër Shimon Peres. Leo-
nard Ornstein hoopt in 2014 te 
promoveren op de biografie van 
Pim Fortuyn. 
Aanvang 10 mei bij Boekhandel 
Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 123a in Bloemendaal 
is 20.30 uur. De toegang bedraagt 
€ 5,-. Reserveren is mogelijk via 
info@boekhandelbloemendaal.nl 
en 023-5266277, of ga naar www.
boekhandelbloemendaal.nl. Let 
wel, zoals Pim gezegd zou kunnen 
hebben: vol=vol. x

Terug naar de wortels van
een flamboyant politicus

Leonard Ornstein over De Jonge Fortuyn

In De jonge Fortuyn gaat Leonard 
Ornstein terug naar de wortels van 
Pim Fortuyn, naar het lawaaiige gezin 
met zes kinderen waarin de kleine 
Pim opgroeide. Ornstein beschrijft 
Fortuyns jeugd in Velsen, van zijn 
geboorte in 1948 tot het einde van zijn 
studententijd in 1972. Hij laat zien dat 
Pim Fortuyn in zijn leven vele gedaan-
teverwisselingen heeft ondergaan 
(Foto: De Bezige Bij).

Leonard Ornstein: "Fortuyn heeft altijd 
al een roeping gehad (Foto: Keke Keu-
lenaar).

bloemendaal - Op zondag 6 mei zal 

dr. Sabine Lichtenstein een lezing 

geven in De Kapel aan de Potgie-

terweg 4 in Bloemendaal, met als 

thema Beethoven: humorist, avant-

gardist en 'socialist'.

Veel kunstenaars hebben iets van 
een clown. Inspireert het leven 
hen tot scheppen en lachen? Of 
vormt de humor een tegenwicht 
tegen de ernst van het leven of 
van de kunst? Bij Beethoven lijkt 
het laatste het geval. Een aantal 
van zijn karaktertrekken zullen 
beschouwd worden, zijn uiterlijk 
en zijn malligheden en muzikale 

grapjes tegen de achtergrond van 
zijn grensverleggende werk en van 
een tijd die gistte van verandering 
op elk gebied. Een en ander zal 
worden geillustreerd met beeld-
materiaal en met klinkende voor-
beelden van Beethovens (soms 
botte maar meestal heel geestige). 
humor. Die is natuurlijk het meest 
fascinerend in een ernstig werk als 
de Eroica.
Zoals gebruikelijk kan men na 
afloop vragen stellen aan de spre-
ker. De lezing begint om 10.30 uur, 
de toegang is gratis. Zie ook www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

Beethoven: een humorist, 
avantgardist en 'socialist'

haarlem - Zo'n twintig collage/schil-
derwerken van kunstenares Mieke 
Kemp, gemaakt tijdens haar verblijf 
op de afdeling P.A.A.Z. afgelopen 
winter 2011/2012, worden momen-
teel tentoongesteld in het Kennemer 
Gasthuis, Entree Zuiderpoort.

Tijdens de psychose die Mieke 
Kemp gedurende een aantal maan-
den doormaakte, vond ze veel cre-
atieve inspiratie en afleiding in het 
maken van deze kleurrijke werken 
met een krachtige en positieve uit-
straling.
"Pijn, verdriet, wanhoop, onmacht, 
frustratie om kunnen zetten in 
scheppend vermogen is een talent 
dat je ieder mens zou toewen-
sen. Het is slechts aan weinigen 
gegeven", aldus een verpleegkun-
dige in zijn blog. "Mieke Kemp is 
een mens die wel over dat talent 
beschikt. In een kolkende oceaan 

van op hol geslagen emoties en 
gedachten is haar creativiteit een 
belangrijk reddingsvlot geweest. 
Als op iemand het Zeeuwse 'Luctor 
Et Emergo' van toepassing is, dan 
is het op Mieke, een bijzondere, 
warme en inspirerende vrouw."
Kennemer Gasthuis, locatie zuid. 
Entree Zuiderpoort in Haarlem. 
Tot 3 juni dagelijks te bezictigen 
tussen 08.00 en 17.00 uur. Zie ook 
www.miekekemp.nl. x

De psychose voorbij

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op woensdag 9 mei ver-
telt Berthe Korvinus bij Boekhandel 
Blokker over Salto naar het leven. Als 
4-jarige belandde Berthe Korvinus in 
een Japans kamp op Midden-Java met 
haar moeder en twee zusjes. Zij over-
leefde dit ternauwernood.

Ze ontdekte dat de rode draad in 
haar bezigzijn in de wereld het pro-
beren te voorkomen dat vrouwen 
en kinderen vernederd worden is 
geweest. Haar herkennen van situ-
aties, gevoelens en ervaringen van 
mensen in onderdrukte posities 
blijkt vrij groot te zijn en opgemerkt 
te worden. Haar moeder was haar 
grote voorbeeld door haar positieve 
kracht. Deze trof Berthe Korvinus 
ook aan bij veel vrouwen uit derde 
wereldlanden. Ondanks armoede, 
geweld en martelingen namen zij 
het heft in eigen handen. Het boek 
Salto naar het leven geeft de reis 
door haar leven en de wereld weer. 
En hoe dit een positieve wisselwer-
king op elkaar heeft, ondanks vele 
negatieve ervaringen.
Berthe Korvinus (Keboemen, Neder-
lands-Indië, 1938) heeft haar sporen 
verdiend in het opkomen voor vrou-
wen wereldwijd via ontwikkelings-
samenwerking en mensenrechten. 
Zij initieerde de campagne tot vrij-
lating van een Filippijnse politieke 
gevangene, begeleidde het eerste 
slachtoffer van vrouwenhandel dat 

een proces voerde in de Filippijnen 
en zij was mede-oprichtster van de 
Mondiale Alliantie tegen Handel in 
Vrouwen (Chiang Mai, Thailand, 
1994). Korvinus kreeg de Harriët 
Freezerring 1996 van het maand-
blad Opzij voor haar strijd tegen 
vrouwenhandel en opkomen voor 
de 'troostmeisjes' tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Azië. Berthe Korvi-
nus werd 29 april 2011 Koninklijk 
onderscheiden.
Aanvang van de lezing is 10.30 
uur. De toegang is vrij, reserveren 
gewenst. Boekhandel Blokker ligt 
aan de Binnenweg 138 in Heem-
stede, tel. 023-5282472. x

Salto naar het leven
Lezing Berthe Korvinus

(Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt



  16

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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overveen - Alleen wanneer je door 
de ballotage komt en je werk vervol-
gens ook nog een strenge keuring 
doorstaat, lukt het je als kunstenaar 
om op de PAN Amsterdam te mogen 
exposeren. Dit is de belangrijkste 
nationale beurs voor kunst, antiek en 
design die jaarlijks in de hoofdstad 
wordt gehouden. Een grote eer dus als 
jouw werk daar tentoongesteld wordt. 
Annette Koek en Robert Vorstman zijn 
twee kunstenaars die aan die hoge 
kwaliteitseisen voldoen en op de PAN 
exposeren. En op dit moment is hun 
werk te zien bij Achter de Zuilen. De 
galerie onder het gemeentehuis van 
Bloemendaal bewijst hiermee weder-
om echte kwaliteit in huis te kunnen 
halen.

door Louise Leupen

Koek en Vorstman worden allebei 
door vooraanstaande galerieën ver-
tegenwoordigd. En onlangs heeft 
Vorstman de eervolle opdracht 
gekregen om een portret te schil-
deren van acteur Jacob Derwig 
(getrouwd met Kim van Kooten, 
-red.) voor de Stadsschouwburg 
Amsterdam.
Yvonne Piller, comitélid van Achter 
de Zuilen, vertelt hoe ze Vorstman 
ooit op tv zag en dacht: 'het is niet 
te geloven, wat een goede schilder!' 
Hij was toen nog niet bekend en ze 
spoorde hem op via internet. Toen 
bleek toevallig ook nog dat zijn 
grootouders en vader uit Santpoort 
kwamen, dus van heel dichtbij. "Hij 
heeft toen hier zijn eerste grote 
expositie gedaan en met succes 
dat bleef. Dat was eigenlijk ook de 
reden dat we hem nu na een aan-
tal jaren nog eens een keer hebben 

teruggevraagd en dan zie je toch dat 
hij gegroeid is."
Vorstmans schilderijen laten dage-
lijkse taferelen zien in rake penseel-
streken. Het strandleven, mensen, 
interieurs, en onlangs een serie over 
New York. Daar heeft hij ook een 
expositie gehad. Vorstman: "Toen 
ik daar kwam, heb ik heel veel 
foto's genomen en daar later weer 
schilderijen van gemaakt." Maar hij 
schildert ook ter plekke. "Vooral de 
kleintjes maak ik rechtstreeks."

Plantaardige vormen
Annette Koek maakt beelden in 
brons en exposeerde enige jaren 
geleden ook met succes bij Achter 
de Zuilen. Toen met mens- en dierfi-

guren, nu met plantaardige vormen 
die ze herhaalt en rangschikt zodat 
het bijna iets dierlijks of zelfs iets 
menselijks krijgt. Door dat herha-
len en rangschikken ontstaat er een 
ritme. Bijvoorbeeld een ritme van 
takjes waardoor er tussen die tak-
jes een binnenruimte ontstaat. "Het 
gaat niet alleen om wat je ziet, maar 
ook om wat er niet is, het creëert 
een bepaalde sfeer." Eerst zagen die 
binnenruimtes er heel beschermd 
uit, daarna werden ze meer open en 
zo ontwikkelde zich een hele serie 
met de titel 'Sporen', waar ze al een 
aantal jaren mee aan het werk is. 
Haar werk is niet abstract, het zijn 
herkenbare vormen uit de natuur, 
maar er is nog ruimte voor een 
eigen interpretatie.
Koek doorliep de Wackers Acade-
mie in Amsterdam, een gedegen 
professionele kunstopleiding die 
traditioneel is. "Daar leer je eerst 
hòe je een beeld moet maken, pas 
daarna ga je verder met je ideeën." 
Uit wat Koek vertelt blijkt dat het 
maken van een bronzen beeld niet 
zo eenvoudig is. "Als je van de aca-
demie afkomt begint het eigenlijk 
pas." Koek heeft heel veel zelf bij de 
gieterij gewerkt en deed daar alle 
ervaring op die nodig is om zelfs 
zeer fragiele vormen in brons te 
kunnen maken.
Deze tentoonstelling is te zien tot en 
met zondag 13 mei. Openingstijden 
zijn donderdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur. De ingang is 
aan de achterzijde van het gemeen-
tehuis, de toegang is gratis. x

Ritme, Ruimte en Realisme
Beelden van Koek en schilderijen van Vorstman

Als tiener wilde Robert Vorstman gaan varen voor zijn beroep. Dit heeft hij ook 
enkele jaren gedaan. Maar het schilderen trok hem zo aan, dat hij op een gege-
ven moment hier voor koos (Foto: Louise Leupen).

Robert Vorstman en Annette Koek met elkaar in gesprek (Foto: Louise Leupen).

Aandacht voor bronzen beeldjes van Annette Koek (Foto: Louise Leupen). x

haarlem - Uit de schatkamers van 
de Bibliotheek worden vele mees-
terwerken uit tien eeuwen boekge-
schiedenis tevoorschijn gehaald. 
Conservator Anneke van den Bergh 
neemt vervolgens cursisten mee op 
reis door de fascinerende wereld van 
het oude en bijzondere boek.

In het jaar 2000 werd Johannes 
Gutenberg, de uitvinder van de 
boekdrukkunst, gekozen tot Man 
van het Millennium. Natuurlijk 
weten rechtgeaarde Haarlemmers 
dat Gutenberg niet (…) de boek-
drukkunst heeft uitgevonden, 
maar deze verkiezing geeft wel 
aan, hoe belangrijk de uitvinding 
voor onze moderne cultuur is 
geweest.
In Bibliotheek Centrum bevindt 
zich een prachtige oude en bij-
zondere collectie boeken. In deze 
collectie is de hele ontwikkeling 
van het moderne denken helder 
weerspiegeld. Veel van deze boe-
ken komen enkel uit de kluis voor 
onderzoek of om uitgeleend te 
worden aan musea.
De afdeling Oude Boekerij en Bij-
zondere Collecties organiseert 
voor belangstellenden een cursus, 
waarbij deze prachtige boeken de 
revue passeren. Je kunt ze bewon-
deren en hoort de achtergrondver-
halen.
De cursus bestaat uit vier bijeen-

komsten, waarbij steeds een ander 
facet van de collecties onder de 
loep wordt genomen:

x De schrijvende mens: mens van 
religie (Handschriften: Van Mid-
deleeuws tot modern);
x De drukkende mens: mens van 
wetenschap en verstand (Boek-
drukkunst, zestiende eeuw, boek-
verspreiding, encyclopedieën en 
de grote atlassen);
x De kindergeest en de emotie 
(Oude kinderboeken, moderne 
bibliofilie, archieven van schrij-
vers);
x De taal van het beeld (Prenten-
boeken, beweegbare boeken, kun-
stenaarsboeken).

Er wordt ook iets verteld over 
behoud en verval, over het verza-
melen en de waarde. Deze cursus 
is ook in het vorige seizoen georga-
niseerd en wordt vanwege de grote 

belangstelling herhaald. Deze cur-
sus is één van de vijf activiteiten 
die de Bibliotheek organiseert in 
Mei - Maand van de Geschiedenis. 
De hele maand staat geschiedenis 
volop in de belangstelling.
Cursusdata zijn zaterdag 12 en 19 
mei en 23 en 30 juni, van 11.15 tot 
13.15 uur. Locatie is Bibliotheek 
Centrum aan de Gasthuisstraat 
32 in Haarlem. Het cursusgeld 
bedraagt voor leden € 35,-. Niet-
leden betalen € 40,-. Kijk voor 
meer informatie op www.biblio-
theekhaarlem.nl. x

Oud en bijzonder

(Collectie Stadsbibliotheek Haarlem 
e.o.).

(Collectie Stadsbibliotheek Haarlem 
e.o.).

bennebroek - Oratoriumkoor Ben-
nebroek is op zoek naar nieuwe 
leden die het koor zouden wil-
len komen versterken. Met name 
bassen en tenoren, maar ook 
sopranen en alten zijn welkom. 
Om te ervaren wat het is om in een 
oratoriumkoor te zingen, is er een 
open repetitie op maandagavond 
7 mei aanstaande. Locatie is 't 
Trefpunt aan het Akonietenplein 1 
in Bennebroek, aanvang is 20.00 
uur (tot 22.15 uur). Voor bladmuziek 
wordt gezorgd. Aanmelden kan via 
postmaster@oratoriumkoorben-
nebroek.nl onder vermelding van 
'open repetitie' of bel met 023-
5283516. x

Open repetitie

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

haarlem - Op zaterdag 5 mei kun-
nen geïnteresseerden mee met 
de Gildewandeling 'Haarlemse 
Hofjes', waarin stadsgids Hans 
Hulsbergen deelnemers mee-
neemt naar enkele van de vele 
hofjes die Haarlem rijk is en 
ook iets vertelt over de beziens-
waardigheden die men onder-
weg tegenkomt. Het vertrek om 
14.00 uur vanaf het Archeolo-
gisch Museum (Vleeshal) op de 
Grote Markt 18. Aanmelden (ver-
plicht) kan telefonisch op werk-
dagen tussen 09.00 en 10.00 uur 
en tussen 18.00 en 19.30 uur via 
06-16410803 of stuur een e-mail 
naar gildewandelingen@gmail.
com. Deelname kost € 3,- per 
persoon. x

Hofjeswandeling
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D A G L I C H T + R U I M T E

Uw Select Windows dealer:

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG

 2e PAASDAG 
OPEN
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 4 mei

Jamsessie

20.30 | Jammen met professionals 
onder leiding van Arthur Heuweke-
meijer, met jazz en lichte muziek 
als uitgangspunt. Diverse instru-
menten, installatie en microfoons 
aanwezig. Café Oomstee, Zeestraat 
62 in Zandvoort. www.oomstee.nl

Zaterdag 5 mei

Orgelconcert

15.00 | organist Dirk Out speelt 
werken van Elgar, Vaughan Wil-
liams, Jongen, Reger, Widor en 
Mulet. Toegang vrij [collecte na 
afloop]. Kathedrale Basiliek St. 
Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem.

LOL Inclusive [reprise]

20.15 | In haar twintigste onewo-
manshow laat Tineke Schouten 
zien dat het leven één grote all-
inclusive reis is, waarbij je van 
alles op je levenspad cadeau krijgt. 
€ 39,50 | € 36,50 | € 33,50. Stads-
schouwburg Haarlem.

Patronaat

23.00 | Bevrijdingspop Afterparty: 
Le Peuple de l'Herbe [F] + DJ's Pau-
lie & Olly. € 5,-. Dommelsch Zaal.

Zondag 6 mei

Kunstmarkt

11.00 | Kunstmarkt met allerhande 
kramen waar diverse kunstvor-
men te zien zijn zoals sieraden van 
zilver, rubber en vilt, glas-in-lood 
werkstukken, glazen tuinorna-
menten, handbeschilderde zijde, 
beelden en maskers, schilderkunst 
en ringen met edelstenen. Fort 
Zuid, Boezemkade in Spaarndam. 
www.fort-zuid.nl. Gratis entree.

Open Dag The Spot

12.00 | Probeer gratis diverse water-
sporten uit. Boek je op de open dag 
een les voor later dan ontvang je 
10% korting. The Spot, Strandaf-
gang Barnaart 23a in Zandvoort. 
www.gotothespot.com

JZZZZZP

13.00 | Vijf mans-jumpjazz-gezel-
schap speelt de meest uiteenlo-
pende muziekstijlen. Muziekpavil-
joen, Raadhuisplein in Zandvoort. 
Geen entree.

Schrijfster & kwartet

14.30 | Margriet de Moor is bekend 
van haar literaire werk, maar haar 
oorspronkelijke beroep is concert-
pianiste. De keuze om een pro-
gramma te maken met een klas-
siek ensemble is dus niet vreemd. 
Het Párkányi Kwartet speelt Der 
Tod und das Mädchen van Schu-
bert waarbij de Moor de verteller 
is. € 19,50. Philharmonie, Kleine 
Zaal.

LOL Inclusive [reprise]

14.30 | Zie zaterdag 5 mei.

Jazz in Zandvoort

14.30 | Klarinettist/saxofonist 
David Lukacs m.m.v. Trio Johan 
Clement. € 15,- [studenten € 8,-]. 
Gebouw De Krocht, Grote Krocht 
41 in Zandvoort. www.jazzinzand-
voort.nl 

haarlem - Zaterdag 12 mei treedt com-
ponist en geluidskunstenaar Thomas 
Rutgers ('Woensdagman') op in het 
Mondiaal Centrum Haarlem. Het 
optreden van Woensdagman prikkelt 
alle zintuigen.

Thomas Rutgers maakt als Woens-
dagman vaak gebruik van muziek-

technologie om nieuwe composi-
tie-technieken te ontwikkelen. Hij 
stopt live bespeelde instrumenten 
in opnameapparatuur en speelt ze 
af in een nieuw elektronisch jasje. 
Met een installatie van schermen en 
luidsprekers toont Woensdagman 

zijn kunsten aan de toeschouwer. 
De schermen zijn als verschillende 
spelers in een ensemble: elk op hun 
eigen plek in de ruimte spelen ze 
hun partij, opgebouwd uit verschil-
lende fragmenten beeld en geluid. 
Het resultaat is een spel tussen elek-
tronische muziek en atmosferische 
pop.
Het concert begint om 20.30, uur, 
de zaal gaat om 20.00 uur open. De 
toegang bedraagt € 10,-. Reserve-
ren is mogelijk via 023-5423540 en 
info@mondiaalcentrumhaarlem.
nl. Kaarten zijn ook op de avond 
zelf aan de deur (Lange Herenvest 
122) te koop.
Het Mondiaal Centrum Haarlem 
organiseert maandelijks een serie 
debatten, lezingen, filmvoorstel-
lingen, literaire bijeenkomsten en 
(wereldmuziek)concerten. In veran-
derende tijden wereldwijd kijkt het 
MCH over landsgrenzen en richt de 
blik en oren graag naar buiten. Zie 
ook het volledige programma op 
www.mondiaalcentrumhaarlem.
nl. x

Woensdagman in MCH 
prikkelt alle zintuigen

Zinderende mix van muziek en technologie in het MCH

(Publiciteitsfoto).

spaarndam - Op zondag 6 mei is er 
van 11.00 tot 17.00 uur Kunstmarkt 
in Fort Zuid. Zowel binnen als bui-
ten staan allerhande kramen waar 
diverse kunstvormen te zien zijn 
zoals sieraden van zilver, rubber 
en vilt, glas-in-lood werkstukken, 
glazen tuinornamenten, handbe-
schilderde zijde, beelden en mas-
kers, schilderkunst en ringen met 
edelstenen. Op zondag 13 mei is 
er om 15.00 uur een optreden van 
het jazztrio The Whiskers. The 
Whiskers waren in de jaren '60 en 
'70 een vrij populaire popgroep 
waavan ook Ivo Niehe twee jaar 
deel uit maakte. Ze maakten met 
Ivo ook een tour door Engeland. 

Begin jaren '70 werden zij de bege-
leidingsgroep van Mouth & McNe-
all en traden op in heel Europa. 
Het trio bestaat uit: Ger Dijkshoorn 
- contrabas en zang, Andre Janning 
- gitaar en Pim de Boer - drums. Het 
zijn nog steeds dezelfde jongens uit 
de beginperiode. Het enthousiasme 
en plezier is nog steeds volop aan-
wezig. Tot slot is er iedere zondag 
een rondvaart vanaf 14.00 uur door 
de Oude kolksluis van Spaarndam. 
Fort Zuid ligt aan de Boezemkade in 
Oud Spaarndam, met vrije parkeer-
gelegenheid en de toegang is gratis. 
Zie ook www.fort-zuid.nl. x

Kunstmartk & muziek

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Na het succes van vorig 
jaar organiseert het Noord-Hollands 
Archief op zondag 6 mei van 13.30 
tot 17.00 uur weer een bierwande-
ling. Na een presentatie met his-
torische informatie in de Janskerk, 
volgt een wandeling langs locaties 
waar de Haarlemse brouwgeschie-
denis terug te vinden is. De wande-
ling eindigt met een proeverij van 
Haarlemse bieren in het Archief-
café. De kosten bedragen € 19,50. 
Aanmelden kan via cursusnha@
noord-hollandsarchief.nl. x

Bierwandeling

(Afbeelding: Noord-Hollands 
Archief).

haarlem - Op zondag 6 mei vindt 
van 13.00 tot 17.00 uur de Spaar-
ne Kunstroute plaats. Langs deze 
route houden 28 galeries en ate-
liers maandelijks, op zondagmid-
dag open huis. Zij exposeren dan 
diverse vormen van kunst. Het aan-
bod is gevarieerd: van abstract tot 
realistisch, van beeldhouwwerk 
tot schilderkunst en van sieraden 
tot fotografie. De Spaarne Kuns-
troute loopt door een historisch 
gedeelte van Haarlem, vlakbij 
het centrum. Dit stukje Haarlem 
kenmerkt zich door de diverse 
monumentale pandjes met zeer 
fraaie oude gevels. De Spaarne 
Kunstroute vindt plaats op iedere 
eerste zondag van de maand van 
13.00 tot 17.00 uur. In de maan-
den augustus en september is er 
in verband met de zomervakantie 
geen Spaarne Kunstroute. Meer 
informatie is te vinden op www.
spaarnekunstroute.nl. x

Kunstroute

bloemendaal - 'Ontmoeting in de 
Hemel' is de titel van de vertel-
voorstelling ter ere van de natio-
nale dodenherdenking op vrijdag 
4 mei. Frans de Vette zal wederom 
de avond verzorgen, samen met 
Pauline Seebregts. Een vrije bewer-
king van het boek 'The five people 
you meet in heaven' van Mitch 
Albom. Een ontroerend verhaal, 
een geschenk voor de ziel. Taletta 
Bierens vertelt 'het zakdoekje', bor-
duursels in de kampen. Aanvang is 
20.30 uur in de Vertelschuur aan de 
Krullenlaan 3 in Bloemendaal. De 
toegang bedraagt € 10,-. Reserveren 
is mogelijk via 023-5257855 of www.
devertelschuur.nl. x

Ontmoeting
in de Hemel

velsen-zuid - Natuurmonumenten 
organiseert op zaterdag 12 mei 
en zaterdag 9 juni gezinsexcur-
sies met doe-activiteiten op Beec-
kestijn voor ouders met kinderen 
tussen de 7 en 12 jaar. 
Ga met de gids mee en ontdek de 
wereld van de bomen. Hoe weet 
je hoe oud een boom is? En hoe 
lang is de hoogste boom? Data 

zijn zogezegd 12 mei en 9 juni van 
10.30 tot 12.00 uur op Beeckestijn. 
Aanmelden is verplicht via www.
natuurmonumenten.nl/activi-
teiten. Deelname kost € 3,- voor 
leden van Natuurmonumenten 
en € 5,- voor niet-leden. Ouders 
mogen gratis mee. x

Gezinsexcursie op Beeckestijn
Van beukennootje tot woudreus:

(Foto: Jowien van der Vegte)

haarlem - Het verhaal van Parzi-
val en de graal werd zo'n 800 jaar 
geleden opgetekend door Wolfram 
von Eschenbach. Het kent meerdere 
versies en spreekt al eeuwenlang 
tot de verbeelding en de harten 
van de mensen. Von Eschenbach is 
weliswaar de schrijver, maar niet de 
bedenker van het graalverhaal.

Het bevat oude sporen van de Kel-
tische en Germaanse traditie en 
het verhaal behoort tot de groot-
ste cultuurschatten van de mid-
deleeuwen. Het werd bezongen 
en verteld door troubadours uit 
de Provence en blijkt nog steeds 
een grote aantrekkingskracht uit 
te oefenen. Hoe komt dat? En wat 
is de graal eigenlijk? Het valt zeer 
te betwijfelen of de graal een stof-
felijk voorwerp is, kunstig door 

mensenhanden gemaakt. Als er 
naar de heilige graal gezocht moet 
worden, dan zal die zoektocht 
naar het innerlijk van de mens 
moeten worden verschoven.
In een vrij toegankelijke lezing 
van Benita Kleiberg wordt inge-
gaan op de innerlijke reis naar de 
heilige graal. Benita Kleiberg is 
schrijfster van het gelijknamige 
boek 'Het graalmysterie van Parzi-
val', dat te verkrijgen is via uitge-
verij Rozekruis Pers.
Toegang is gratis. 
De lezing vindt plaats op dinsdag 
8 mei. Aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is zoals gezegd gratis. 
Locatie is het J. van Rijckenborgh-
centrum aan de Zakstraat 8 in 
Haarlem, tel. 023-5186185. Zie 
ook www.rozenkruis.nl. x

Het graalmysterie van Parzival
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heemstede - Burgemeester Mari-
anne Heeremans van Heemstede 
heeft afgelopen zaterdagochtend 
het vrijheidsvuur op de Binnen-
weg in Heemstede ontstoken. 
Een groep medewerkers van de 
gemeente en oorlogsveteranen is 
vrijdagavond 4 mei na afloop van 
de herdenking aan de Vrijheids-

dreef naar Wageningen gegaan. 
Om middernacht namen zij daar 
het bevrijdingsvuur in ontvangst. 
Dit vuur brachten zij in de nacht 
van vrijdag op zaterdag met een 
estafetteloop naar Heemstede. 
Om 10.00 uur kwam de groep 

aan op de Binnenweg en over-
handigde het vuur aan de burge-
meester. Zij ontstak vervolgens 
het vrijheidsvuur. De ontvangst 
werd muzikaal opgeluisterd door 
de Band of Liberation. x

Lopend vrijheidsvuur

(Foto: Rowin van Diest).

(Foto: Rowin van Diest). x

bennebroek/heemstede - Landschap 
Noord-Holland organiseert een 
tweede informatieavond om ver-
der te discussiëren over het Ben-
nebroekbos en desgewenst de 
Overplaats. De avond is op vrij-
dag 11 mei in de Oranjerie op de 
Hartekamp. Uit de tientallen reac-
ties blijkt dat er veel kritiek is op 
Landschap Noord-Holland en dat 
er niet duidelijk is gecommuni-
ceerd over de in december 2011 
uitgevoerde werkzaamheden in 
het Bennebroekbos. Op de avond 
is er uitgebreid gelegenheid voor 
belangstellenden en omwonen-
den om ervaringen, vragen, onge-
noegen en wellicht ook adviezen 
te uiten. Bovendien wil het Land-
schap graag in gesprek om de 
communicatie in de toekomst te 
verbeteren. De avond begint om 
19.30 met koffie en thee en eindigt 
rond 22.30 uur met een drankje. 
De Hartekamp is te vinden aan de 
Herenweg 5 in Heemstede. x

Bennebroekbos
en Overplaats

regio - Bij de politie Kennemer-
land zijn in de afgelopen periode 
79 steekwapens ingeleverd. Dat is 
het resultaat van een actie die ver-
band hield met een wetswijziging: 
vanaf 1 mei 2012 mag niemand 
meer in het bezit zijn van stilet-
to's, vlindermessen en valmessen. 
Tot die datum werd aan mensen 
de kans te geven hun steekwapen 
in te leveren. Deze steekwapens 
konden in april in het hele land 
anoniem in containers worden 
gedeponeerd. Naast de steekwa-
pens werd onder meer een har-
poengeweer, enkele alarmpistolen 
en scherpe munitie ingeleverd. x

Van stiletto's tot
harpoengeweer Rechtsbijstand in verband met

arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Specialisten bij uitvaartverzorging en rouwverwerking

Zie elders in
deze krant

In het geliefde Houtvaartkwartier gelegen, goed onderhouden 
30-jaren woning met vier slaapkamers en een zonnige tuin op 
het westen. De woning is in de afgelopen jaren grotendeels 
gerenoveerd, waarbij onder andere een luxe badkamer (2006) 
is gerealiseerd. Deze lichte eengezinswoning is zeer gunstig 
gelegen: de woonomgeving is rustig, maar toch bent u maar 
een paar minuten fietsen verwijderd van het centrum van 
Haarlem, met alle voordelen, zoals openbaar vervoer, vele 

winkels, het station en gezellige terrasjes! Verder zitten er in 
de directe omgeving scholen, sportvelden, zwembad en diverse 
uitvalswegen.

Bijzonderheden

Vraagprijs € 399.500,-- k.k.

HAARLEM KOPPESTOKSTRAAT 1

Makelaardij  Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

www.vlieg.nl

VLIEG Haarlem, Kruisweg 35, (023) 553 00 55, haarlem@vlieg.nlTel. 023 538 22 77

HAARLEM

WWW.VANDERVLUGT.NL
GARAGEDEUREN
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GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeauto’s, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

•  Miljoenenspel, elke zaterdag kans 
op € 1 miljoen voor maar € 5,-

•  Meer dan 70 cadeaukaarten, 
Moederdag tip 3: 
1.  RestaurantCadeau – Te besteden bij 

meer dan 400 restaurants in NL.
 2.  Fashion & Flowers – Een combinatie 

van prachtige gladiolen (bollen) en 
een fashioncheque.

 3.  Nationale Bloemenbon – Laat je 
moeder zelf haar boeket uitkiezen!

•  Studio 100 Zomerfestival – Tickets nu 
te koop!

• Div. tijdschriften NU 2 + 1 GRATIS.
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AMBACHTELIJK IJS
  CHOCOLADE

PATISSERIE

MOEDERDAG
De eerlijk, heerlijkste 
chocolade
voor de liefste 
moeders!

NATUURLIJK.........
Bij 2 Tasty!

ZANDVOORTSELAAN 177
HEEMSTEDE 023-544 12 12

heemstede - Er valt gelukkig ook nog 
eens positief nieuws te melden van 
Heemsteedse ondernemers van de 
Binnenweg en dan ook nog eens van 
het noordelijke deel. Jan Poortvliet 
en Myronne Groenveld van de Bruna 
startten in februari met verkoop van 
tweedehands boeken voor een goed 
doel en overhandigden onlangs € 
1.000,- aan de Poezenboot in Amster-
dam. Maatschappelijk ondernemen in 
moeilijke tijden. En wie goed doet…

door Michiel Rehwinkel

"Wij hebben nog een tweede Bru-
nawinkel in Amsterdam en hier 
verkopen wij al ongeveer twee 
jaar tweedehands boeken", vertelt 
Myronne Groenveld. "Deze boeken 
zijn allemaal krijgertjes van klan-
ten, er zit dan ook werkelijk van 
alles tussen. Wij verkopen deze 
boeken voor een klein bedragje 
door en de opbrengst doneren wij 
altijd aan een kleinschalig goed 
doel met betrekking tot dieren."
Zo hebben Jan en Myronne de afge-
lopen twee jaar al heel wat kleine 
stichtingen kunnen steunen: de 
Poezenboot, Stichting Zwerfkat 
Amsterdam, Dierenopvangcen-
trum Amsterdam (DOA), Stichting 
sterilisatiefonds huisloze katten 
in Amsterdam, Stichting dieren-
hulp Venezuela en nog een twee-
tal zeer armlastige dierenasiels in 
Kortrijk (België, -red.). Myronne: "Al 
deze stichtingen hebben we eerst 
bezocht alvorens geld te doneren. 
Ook die in België, zodat we zelf 
kunnen zien dat het opgebrachte 
geld ook daadwerkelijk aan dieren 
wordt besteed. Dus het is voor ons 
inmiddels een aardig tijdrovende 
hobby geworden, maar we doen 
het bijzonder graag!"

Voorwegschool
"Sinds februari zijn we dus ook 
begonnen met deze tweedehands 
boekenverkoop in Heemstede", 
vervolgt Myronne, "en we zijn er 
trots op dat we inmiddels daar 
ook inmiddels al € 1.000,- voor de 
Poezenboot hebben opgehaald. 
Het volgende doel waar we voor 
gaan verkopen is eenmalig voor 
meester Harcko van de Voorweg-
school in Heemstede. Hij gaat in 
juni meedoen aan de Alpe d'HuZes 
en zesmaal de Alpe d'Huez op fiet-
sen ten behoeve van Kankerbe-
strijding. Dit initiatief vonden wij 

ook zo geweldig dat we eenmalig 
onze opbrengst willen gebruiken 
om meester Harcko te sponsoren 
(zie elders op deze pagina, -red.). 
Daarna gaan we weer een goed die-
rendoel zoeken in de regio Heem-

stede, Hoofddorp en Haarlem, dus 
als iemand een goed idee heeft dan 
horen wij het graag."
Bruna Poortier/Groeneveld is te 
vinden aan de Binnenweg 167 in 
Heemstede, tel. 023-5292772. x

'Een aardig tijdrovende hobby,
we doen het bijzonder graag!'

Inbreng bij Bruna Poortvliet/Groeneveld goed besteed

Krijgertjes voor deze kleine tijgertjes. Beter kun je bijna niet besteden, toch? 
(Foto: Buijze Pers).

heemstede - "We kennen allemaal 
wel iemand in onze naaste of nabije 
omgeving die met de ziekte kanker 
geconfronteerd is geweest of op 
dit moment geconfronteerd wordt. 
Ik heb op dit moment heel direct 
in mijn naaste omgeving met de 
ziekte kanker te maken. Op de Voor-
wegschool heeft een zieke collega 
begin dit jaar haar baan moeten 
opgeven omdat zij vecht tegen de 
ziekte en deze ziekte aan het ver-
liezen is." Aan het woord is meester 
Harcko Pama van de Voorwegschool 
in Heemstede.

door Michiel Rehwinkel

Harcko: "Mijn schoonzus heeft 
voor de tweede keer de ziekte kan-
ker in een agressieve vorm terug 
gekregen en is op dit moment aan 
het strijden tegen deze ziekte. 
De onmacht die wij ervaren wil-
len we omzetten in een tastbare 
actie. Wij willen ons inzetten 
voor alle mensen die het gevecht 
zijn aangegaan, voor alle mensen 
die het gevecht op dit moment 
aangaan én voor alle mensen die 
het gevecht in de toekomst nog 
aan moeten gaan."
Voor het goede doel gaat Harcko 
op 7 juni zo vaak mogelijk pro-
beren de Alpe d'Huez te beklim-
men. "Ik hoop op deze manier een 
groot bedrag te kunnen doneren 
in de strijd tegen kanker." De 
Voorwegschool in Heemstede 
staat dit schooljaar in het teken 

van de strijd tegen deze ziekte. De 
kinderen verzamelen geld in voor 
de kankerbestrijding door mid-
del van acties. In oktober vorig 
jaar haalden ze al het geweldige 
bedrag van  € 11.571,54 op tijdens 
een sponsorloop. Na dit grote suc-
ces zijn de kinderen opnieuw aan 
de slag gegaan met een actie om 
geld in te zamelen. De bedoeling 
was dit keer zoveel mogelijk lege 
statiegeldflessen ophalen. Op 
school zijn verschillende plekken 
gecreëerd waar de kinderen de 
lege flessen kunnen verzamelen. 
Deze actie liep tot aan de meiva-
kantie.
Op woensdag 23 mei wordt tussen 
09.00 en 10.30 uur op een ludieke 
manier en met een feestelijke hap-

pening het actiejaar afgesloten. 
De cheque met het bedrag van de 
flessenactie zal dan worden over-
handigd aan KiKa-ambassadeur 
Dennis van der Geest. Tevens zal 
de dansschool Bianca Hasselbaink 
uit Heemstede een show geven. 
Het bedrag van deze actie zal, 
net zoals het bedrag van de spon-
sorloop, via de Alpe d'Huzes site 
gestort worden. De presentaie is 
in handen van Bobbie, van Ernst 
Bobbie en de rest. Hij zal ookeen 
aantal liedjes zingen. Harcko: "Als 
tegenprestatie gaat Bobbie mijn 
haar afscheren. Hiervoor hebben 
de kinderen ook al geld ingeza-
meld, natuurlijk voor de kanker-
bestrijding."
Verder zullen de kinderen het lied 
'De kracht van ieder kind' zingen 
en laten zij ballonnen op met een 
boodschap. Het geheel zal muzi-
kaal omlijst worden met zang en 
dans. Het orkest van school gaat 
een aantal liedjes spelen en de 
conciërge - 'een volkse zanger' - 
treedt op. 
De school neemt in dezelfde week 
ook afscheid van juf Ans. Zij gaat 
namelijk met pensioen en heeft 
aangegeven dat zij als cadeau de 
mascotte van KiKa, het beertje, 
wil gaan verkopen en het geld 
hiervan gaat doneren voor de 
kankerbestrijding. De man van 
juf Ans strijdt namelijk ook tegen 
de ziekte kanker. Op donderdag 
24 mei is er een groot feest voor 
haar georganiseerd. 

Harcko, tot slot: "Erg fijn is dat 
onze zieke collega op woensdag 
23 mei aanwezig zal zijn bij de 
afsluiting. De inbreng van de 
kinderen en collega's van de 
Voorwegschool heeft haar veel 
kracht gegeven. Dat is voor ons 
het grootste succes van zo'n bij-
zonder jaar." x

'Opgeven is geen optie'
Voorwegschool bewonderenswaardig

De Voorwegschool in Heemstede staat 
dit schooljaar in het teken van de strijd 
tegen kanker. De kinderen verzamelen 
geld in voor de kankerbestrijding door 
middel van acties (Publiciteitsfoto).

regio - Bewoners en belangheb-
benden in Bollenstreek, Zuid-Ken-
nemerland en Haarlemmermeer 
worden door de gezamenlijke over-
heden uitgenodigd om mee te praten 
over mogelijke routes voor de ver-
bindingsweg die moet gaan komen 
tussen de N206 en A4. De overhe-
den zijn voor deze verbindingsweg 
uitgekomen op het gebied tussen 
Hillegom en Bennebroek. Onder de 
projectnaam 'Duinpolderweg' willen 
de overheden samen met bewoners 
en belanghebbenden vier mogelijke 
routes in dit gebied bepalen.

Voor de economie is het belang-
rijk dat het gebied rondom de 
Bollenstreek, Aalsmeer en Schip-
hol goed bereikbaar is en blijft. 
Met een goede verbindingsweg 
tussen de N206 en de A4 kan het 
(vracht-)verkeer buiten de dorpen 
om rijden. Hierdoor verbetert de 
leefbaarheid in de dorpen én kan 
het verkeer beter doorrijden.
De regionale overheden in deze 
gebieden zijn na onderzoek tot 
de conclusie gekomen dat deze 
verbindingsweg het beste in het 
gebied tussen Hillegom en Benne-
broek kan komen. Om te bepalen 
waar de weg in dat gebied precies 

moet komen betrekken de over-
heden bewoners en belangheb-
benden.
In Beinsdorp/Zwaanshoek, Hil-
legom, De Zilk, Vogelenzang en 
Bennebroek worden in mei infor-
matieavonden georganiseerd om 
bewoners en belanghebbenden te 
informeren over:

x De onderzoeken die de overhe-
den tot nu toe hebben gedaan en 
hoe die hebben geleid tot de keuze 
voor het gebied tussen Hillegom 
en Bennebroek.
x Hoe bewoners/belanghebben-
den kunnen meedenken en mee-
praten over mogelijke varianten 
binnen dat gebied.
x Hoe die inbreng vervolgens 
wordt meegenomen in de vier 
mogelijke routes waaruit de geza-
menlijke overheden een keuze 
zullen maken.

In het project Duinpolderweg 
werken de volgende overheden 
samen: de gemeenten Bloemen-
daal, Haarlemmermeer, Hillegom, 
en Noordwijkerhout, de Stadsre-
gio Amsterdam, Holland-Rijnland 
en de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Holland. x

Lokale kennis gevraagd bij plannen
verbindingsweg tussen N206 en A4
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bloemendaal/zandvoort - Uit onder-
zoek is een nieuw tracé naar voren 
gekomen voor een fietspad langs de 
rand van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen (AWD) dat de provincie 
zal voorleggen aan alle betrokken 
gemeentebesturen. Het fietspad is 
een nog ontbrekende schakel van 
een mooie en veilige fietsroute van 
Haarlemmermeer naar de kust. Dit 
is een lang gekoesterde wens van 
de regio. Met het tracé worden 
natuurwaarden niet aangetast en 
blijft het wandelgenot in de AWD 
behouden.

De nieuwe randvariant is het 
resultaat van een onderzoek dat 
bureau Arcadis in opdracht van 
de provincie heeft uitgevoerd. 
Het loopt langs de noordooste-
lijke rand van de Waterleiding-
duinen, van ingang Oase naar de 
Zandvoortselaan (zie kaart). Het 
voorkomen van aantasting van 
natuurwaarden en het wandelge-
not zijn twee belangrijke zaken 
die zowel door belangengroepen, 
provincie en gemeenten worden 
onderschreven en als harde rand-
voorwaarden zijn meegenomen. 
Om de natuurschade aan het bij-
zondere grijs duin helemaal uit te 
sluiten, laat de provincie nog aan-
vullend veldonderzoek doen. 

Gescheiden ingang
Het ontwerp voorziet in een 
nieuwe ingang voor fietsers bij 
uitspanning De Oase, zodat fiet-
sers en wandelaars een geschei-
den ingang krijgen. Het fietstracé 

loopt vervolgens via een nieuw 
aan te leggen pad door het bos, 
om verderop aan te sluiten op 

de reeds bestaande dienstweg. 
Ter hoogte van de Stokmansberg 
buigt de route rechtsaf naar een 
nieuw aan te leggen pad voor de 
aansluiting op de natuurbrug aan 
de Zandvoortselaan. Vanaf daar 
kunnen fietsers hun route door 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland voortzetten of afslaan 
richting de kust.

Proces
In 2011 is al eerder een haalbaar-
heidsonderzoek gedaan naar een 
tracé, de zogenaamde Buitenvari-
ant. Dit tracé was door een klank-
bordgroep bestaande uit verschil-
lende belangengroepen geadvi-
seerd. Bij de uitwerking bleek het 
echter een onacceptabel negatief 
effect te hebben op de natuur-
waarden in de AWD. Hierdoor 
kon geen vergunning worden 
verkregen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Dat zal 
met dit tracé wel het geval zijn.
De nieuwe randvariant wordt 
voorgelegd aan de besturen van 
Amsterdam, Bloemendaal en 
Zandvoort. Naar verwachting is 
voor de zomervakantie duidelijk 
of alle betrokken besturen in kun-
nen stemmen met het nieuwe tra-
ject.
Kijk op www.noord-holland.
nl/fietspadoase-zandvoortselaan 
voor meer achtergrondinformatie 
en de onderzoeksrapporten. x

Nieuw tracé fietspad
'Randvariant' voor Waterleidingduinen

(Afbeelding: Provincie Noord-Hol-
land).

zandvoort - Bij een verkeersongeval 
in Zandvoort hebben twee auto's 
dinsdagavond behoorlijk wat scha-
de opgelopen. Een automobilist 
reed door de Brederodestraat in de 
badplaats toen hij iets na 19.00 uur 
door nog onbekende reden tegen 
een geparkeerde Audi aanreed. De 
wagen van nog geen jaar oud schoot 
daarbij de stoep op. Beide wagens 

liepen bij het ongeval forse schade 
op. Naast de politie is ook de brand-
weer gealarmeerd om de wagen te 
controleren. Bij het ongeval raakte 
niemand gewond. Een bergingsbe-
drijf is later op de avond ter plaatse 
gekomen om beide voertuigen op 
te halen. x

Behoorlijk wat schade

(Foto: Michel van Bergen).

vogelenzang - Vorige week is de 
gerestaureerde moestuin van Ley-
duin officieel geopend. Onder grote 
publieke belangstelling openden 
burgemeester Ruud Nederveen van 
Bloemendaal en de Heemsteedse 
wethouder Pieter van de Stadt de 
nieuwe poort. Vanaf nu kan ieder-
een deelnemer worden en wekelijks 
delen in de oogst van dat moment.

De moestuin van Leyduin zorgde 
voor fruit en groenten voor de 
bewoners van het landgoed. Langs 
de gemetselde muren werd leifruit 
geleid. De huidige schuren en muur 
zijn waarschijnlijk aan het begin 
van de twintigste eeuw gebouwd. 
De moestuin van Leyduin is tot 
eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw gebruikt. Hierna is de moes-
tuin buiten gebruik geraakt.
In 2010 klopte Stichting De Nieu-
we Akker bij Landschap Noord-
Holland aan. Zij zochten grond 
voor het kweken van biologisch-

dynamische groenten en fruit 
voor bewoners uit de omgeving 
van Haarlem. Landschap Noord-
Holland heeft toen de muur en 
een schuur opgeknapt. De Nieuwe 
Akker heeft het land ontgonnen, 
een hek geplaatst en de beplanting 
verzorgd. Dit alles met steun van 
particulieren, fondsen, bedrijven 
en toekomstige deelnemers aan de 
tuinderij. De tuinder, Erik de Keu-
lenaar, kweekt nu samen met de 
deelnemers en vrijwilligers groen-
ten en fruit.
Wie ook deelnemer wil worden 
en vrijwillig wil meewerken op 
het land en wekelijks delen in de 
oogst van dat moment, kan kijken 
op de website www.denieuweak-
ker.nl. Landschap Noord-Holland 
is nog op zoek naar geld voor het 
opknappen van de tweede schuur. 
Kijk voor meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl. x

Delen in de oogst
Moestuin Leyduin officieel in gebruik

(Foto: Eva Possemis).

haarlem/regio - Dinsdag even na 
12.00 uur heeft de politie een 
waarschuwingsschot gelost op het 
Leidseplein in Haarlem. Tijdens 
een surveillance wilden twee agen-
ten twee mannen in een auto aan-
houden die met drugsgerelateerde 
activiteiten bezig waren. De man-
nen wilden niet meewerken en 
reden met hun auto in op de poli-
tiemensen. Hierbij is een waarschu-

wingsschot gelost waarbij niemand 
gewond is geraakt. De bestuurder, 
een 19-jarige man uit Zandvoort, 
kon worden aangehouden, terwijl 
de andere man ervandoor is gegaan. 
De politie heeft de omgeving door-
zocht met behulp van een helikop-
ter en een politiehond, maar de bij-
rijder is nog niet gevonden. x

Agent lost waarschuwingsschot

(Foto: Michel van Bergen).

bennebroek - Bennebroekers zijn op 
zaterdag 12 mei welkom in de wijk 
Bloemhof op het grasveld bij het Ako-
nietenplein. Jong en oud kan vanaf 
16.00 uur meedoen met een voetbal-
wedstrijd in een voetbalboarding en 
vanaf 18.00 uur met het Open Podi-
um. De BBQ is alleen voor bewoners 
van de wijk.

Het feest wordt samen met maat-
schappelijke stagiairs van het 
Kennemerlyceum en jongeren 

Buurtmiddag uit de wijk georganiseerd door 
Jongerenwerk Bloemendaal. Zo 
leren bewoners elkaar eens op een 
andere manier kennen. Het feest 
wordt geopend door wethouder 
Ton Bruggeman en afgesloten met 
de prijsuitreiking van het Open 
Podium.
Tijdens het feest is er in de jonge-
renbus een expositie te zien van 
schilderijen van leerlingen van De 
Hartenlustschool en het Montes-
soriCollege Aerdenhout. En wil 
je je laten opmaken voor bijvoor-
beeld op het Open Podium, ook 
dat kan bij de jongerenbus. x

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl
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bloemendaal - "Ik voel me hier in 
Bloemendaal helemaal thuis", zegt 
Dorette Schoofs. De Brabantse startte 
haar zaak 'Dorette salon de beauté' 
drie jaar geleden aan de Bloemen-
daalseweg. De afgelopen week kreeg 
de zaak een fikse opknapbeurt. De 
muren hebben een frisse kleur gekre-
gen waarmee de salon een warme en 
welkome uitstraling heeft gekregen. 
"We zijn hier in Bloemendaal, maar de 
sfeer van Brabantse gemoedelijkheid 
en gastvrijheid zit er wel in."

door Christa Warmerdam

De beautysalon heeft alles in huis 
voor een stralende huid, handen 
en voeten. In de speciale waxsalon 
wordt gewerkt met Lycon wax uit 
Australië. De wax zorgt ervoor dat 
het haar met de wortel verwijderd 
wordt en dat er na een behandeling 
vier tot zes weken geen ontharing 
meer nodig is. Voor de huidverbete-
ring werkt de salon met collageen 
en elastine. Dit kan door middel van 
behandelingen en maar ook door 
voedingssupplementen van het 
merk Lavie sage te gebruiken.
De zaak is uitgerust met drie manicu-
re tafels. Eén tafel staat bij het raam 
met uitzicht op de Bloemendaalse-
weg. Voor de voeten heeft Dorette 
een speciale 'voeten wellness bank' 
waar het heerlijk relaxen is. Dorette 
salon de beauté werkt voor de cos-
metische voetverzorging en hand-
verzorging met het merk OPI. Bij OPI 
staan de gezondheid en de kwaliteit 
van de natuurlijke nagel altijd op de 

eerste plaats. Dorette zorgt samen 
met haar vier medewerksters voor 
pure verwennerij en geeft handen 
en voeten de weldadige verzorging 
die ze verdienen. Daarnaast is de 
salon gespecialiseerd in medische 
pedicure. Dorette: "Iedereen kan 
hier terecht voor klachten zoals 

ingroeiende nagels en likdoorns. 
De behandeling wordt met een 
pedicuremotor met de nattechniek 
uitgevoerd. Dit is een aangename, 
niet pijnlijke manier om de voeten 

in een optimale conditie te krijgen." 
Maar ook voor 'gezonde voeten' is 
een bezoek aan deze salon zeker de 
moeite waard.
Dorette: "We zijn een soort mini 

Spa in hartje Bloemendaal. Het is 
ook een ontmoetingsplek waar het 
heel gezellig is. Ik wil dat mijn klan-
ten zich hier echt welkom en thuis 
voelen. De cappuccino en munt-
thee staan altijd klaar en omdat 
schoonheid ook van binnenuit 
moet komen, serveren we daarbij 
beautyfood als noten en fruit. Ik 
wil dat mijn klanten zich hier echt 
kunnen ontspannen en onthaas-
ten, maar ga wel voor resultaat. 
Iedereen gaat hier na een behande-
ling weg met mooie handen, voeten 
en/of gezicht."
Kwaliteit van de producten is voor 
Dorette heel belangrijk, daarom 
werkt ze met het zeer exclusieve 
Zwitserse cosmeticamerk La Col-
line. La Colline staat, naast direct 
zichtbare huidverbetering, voor 
authentieke Oosterse wellness mas-
sagetechnieken en door de holisti-
sche benadering wordt er een totale 
ontspanning van lichaam en geest 
ervaren met een verbluffend eind-
resultaat. Dorette: "De huid her-
vindt haar jeugdige uitstraling en 
is ontdaan van alle stress. Met deze 
behandeling komen lichaam en 
geest in balans. Het is altijd weer 
geweldig om te zien als mensen na 
een behandeling met lagere schou-
ders en ontspannen gezichten naar 
huis gaan."
Dorette salon de beauté is te vin-
den aan de Bloemendaalseweg 23 
in Bloemendaal, tel. 023-5252602. 
Kijk voor meer informatie op www.
dorette.info. x

Een mini Spa in hartje Bloemendaal
Dorette salon de beauté

Dorette en haar team. "We zijn hier in Bloemendaal, maar de sfeer van Brabantse 
gemoedelijkheid en gastvrijheid zit er wel in" (Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Aanstaande zondag is 
het Moederdag en voor veel vaders 
en kinderen wordt het weer zoeken 
naar een leuk en origineel cadeau. 
De oplossing voor dit probleem is 
misschien te vinden in Bloemendaal. 
Want met de zomer voor de deur kan 
iedere moeder wel een elegante teen-
slipper van Havaianas gebruiken. En 
om het cadeau echt persoonlijk te 
maken is het aanstaande zaterdag bij 
Rounders Junior Collection in Bloe-
mendaal mogelijk om zelf de bekende 
teenslipper te versieren.

door Christa Warmerdam

Eigenares van Rounders Junior Col-
lection, Christa van der Linde, legt 
uit: "Normaal staat de Havaianas 
Tour alleen in de Bijenkorf of op 
evenementen maar dit jaar komen 
ze ook naar mijn winkel in Bloe-
mendaal en daar ben ik heel blij 
mee. Het is voor mijn klanten een 

mooie kans om een uniek cadeau 
voor Moederdag te kopen."
Havaianas zijn de bekende slippers 
uit Brazilië. Je kunt de beroemde 
Braziliaanse slippers versieren met 
bijvoorbeeld Swarovski kristallen, 
letters, bloemetjes of doodshoofd-
jes. De hele dag staat er een spe-
ciaal apparaat voor de Rounders 
Junior Collection waar iedereen 
zijn of haar pins gratis op kan laten 
maken. Christa van der Linde is al 
zeven jaar eigenares van de kin-
derkledingwinkel Rounders Junior 
Collection en  sinds drie jaar offici-
eel verkooppunt van de beroemde 
teenslippers. De onderneemster 
ziet de collectie teenslippers elk jaar 
weer groter worden. Van der Linde: 
"De slippers zijn enorm populair 
bij dames, kinderen en mannen. Ik 
verkoop de slippers in alle maten 
en kleuren. Het grote voordeel van 
deze slippers is dat er een echt voet-
bed in zit en je er dus de hele dag op 

kan lopen. Ik heb ze zelf gedragen 
toen ik aan het verhuizen was. Het 
is echt ideaal."
Het eerste paar Havaianas werd in 
1962 gemaakt en is geïnspireerd op 
de Zori, de typisch Japanse sandaal. 
Het kenmerk van de slippers is dan 
ook dat het voetbed van alle Havai-
anas een geweven rijst patroon 
heeft. De slippers zijn vanaf € 17,95 
te koop. Van der Linde heeft al heel 
wat tevreden klanten langs zien 
komen. "Laatst was er een dame 
die speciaal naar Bloemendaal was 

gekomen om een paar Havaianas 
te kopen. Ze vertelde dat ze een 
rondreis ging maken en dat deze 
slippers zo makkelijk zijn om mee 
te nemen. Je kunt ze namelijk zo in 
de koffer doen want ze buigen alle 
kanten mee en breken niet."
De Havaianas Tour staat zaterdag 
12 mei bij Rounders Junior Collec-
tion aan de Bloemendaalseweg 107 

(tegenover de Albert Heijn) in Bloe-
mendaal van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Ook zijn aanstaande zaterdag 
de Bloemendaalse bloemenmeisjes 
aanwezig. Zij zullen door de win-
kelstraat lopen om de moeders nog 
eens extra 'in de bloemetjes te zet-
ten'.
Kijk voor meer informatie op www.
rounders-junior.nl. x

Een ideaal cadeau voor Moederdag
Havaianas Tour bij Rounders Junior Collection

Christa van der Linde: "Het grote voordeel van deze slippers is dat er een echt 
voetbed in zit en je er dus de hele dag op kan lopen" (Foto: Christa Warmer-
dam).

(Foto: Christa Warmerdam). x
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Ornamenten van gips
Wij restaurenen ook 
klassieke plafonds.

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (020) 7884570 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Audi A3 1.8 TFSI Cabriolet S Line 48.000 km 2009
Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet Automaat 12.000 km 2011
Audi A6 2.0 TFSI Avant Automaat 39.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 59.000 km 2009
Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000
Bentley Continental Flying Spur 36.000 km 2005
BMW 118I Cabriolet Automaat M Pakket 19.000 km 2011
BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011
BMW 535D A High Exe 78.000 km 2008
Cadillac CTS 3.6 V6 Sports Luxury 4x4 Wagon  7.000 km 2011
Cadillac Escalade Hybrid 200 km 2012
Cadillac SRX 4X4   Diverse kleuren nieuw model 100 km 2011
Ferrari 360 F1 Stradale 65.000 km 2000
Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 3 stuks 2008-2011
Jeep Wrangler 4-deurs Unlimited 4 stuks vanaf 25.000 km 2007
Lancia Voyager Diverse kleuren nieuw model 200 km 2011
Lancia Ypsilon Diverse kleuren nieuw model 100 km 2011
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010
Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011
Mini Cooper Cabriolet Automaat 18.000 km 2009
Mini Clubman Cooper  en Cooper S 3 stuks 43.000 km 2008
Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 3 stuks 18.000 km 2011
Porsche Boxster S 41.000 km 2006
Porsche 997 Cabriolet 43.000 km 2006
Range Rover Evoque 2.0 SI Automaat Prestige 4.500 km 2012
Range Rover Evoque 2.2 SD4 Automaat Prestige  9.000 km 2011
Range Rover Vogue 4.4 TD V8 7.000 km 2011
Rolls Royce Phantom 8.000 km 2005
Toyota Landcruiser V8  D – 4D 7-persoons 21.000 km 2010
Volkswagen Golf 1.4 TFSI Cabriolet Automaat 4.500 km 2011
Volkswagen Touareg 3.0 TDI nieuw model 12.000 km 2011
Wiesmann MF3 Roadster 18.000 km 2002

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC
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haarlem/heemstede - "Er gebeurt 
zoveel in dit toneelstuk. De drie zus-
sen schieten van de ene in de andere 
emotie en dat maakt dat dit zo'n sterk 
stuk is." Regisseur Fred Rosenhart 
praat met passie over 'Het geheugen 
van water' waar hij met Toneelgroep 
Vondel hard aan werkt.

door Christa Warmerdam

Rosenhart: "Dit toneelstuk is in 
2002 verfilmd onder de titel 'Before 
you go'. Toen ik de film had gezien 
dacht ik: 'wat een mooi stuk is dit' 
en was meteen verkocht. Ik heb 
het script opgevraagd en toen Von-
del mij vroeg om te regisseren wist 
ik natuurlijk dat ik dit stuk wilde 
doen. Het is een toneelstuk waar 
herkenbare situaties en veel venijn 
in zitten."
In 'Het geheugen van water' komen 
drie zussen bij elkaar aan de voor-
avond van de begrafenis van hun 
moeder. Voor het eerst sinds lange 
tijd zijn ze weer samen en terug in 
het ouderlijk huis. De hereniging 
van de zussen leidt tot scherpe en 
komische confrontaties en dialo-
gen. Verborgen geheimen komen 
aan de oppervlakte en de zussen 
blijken dezelfde gebeurtenissen uit 
hun jeugd op een andere manier 
ervaren te hebben.
Het toneelstuk is geschreven door 
Shelagh Stephenson. De Engelse 
schrijfster won met dit stuk in 
2000 de Laurence Olivier Award 
voor 'best new comedy', de Britse 
variant van de Broadway Tony 
Awards. Rosenhart schrijft zelf 
ook toneelstukken en is onder de 
indruk van de schrijfstijl van deze 
'zwarte komedie'. "Stephenson kan 
in één pagina de karakters volledig 
laten veranderen. Ik weet uit erva-

ring dat dat heel moeilijk is. Ik heb 
geboeid zitten lezen om te kijken 
hoe knap ze dat doet."
Het is voor Rosenhart de eerste 
keer dat hij bij Vondel regisseert. 
Hij kende wel alle spelers op één 
na. Anneke Essenberg, maakt in dit 
stuk haar debuut. Ze speelt de rol 
van de jongste zus Catherine vol-
gens de regisseur met verve. Essen-
berg maakte vorig jaar kennis met 
Toneelgroep Vondel en voelt zich al 
helemaal thuis. Essenberg: "Ik heb 
alleen op de lagere school toneel 
gespeeld en wilde eigenlijk naar de 
toneelschool, maar dat mocht niet 
van mijn ouders. Toch bleef het 
altijd een stille wens van mij om 
eens een keer toneel te spelen. Op 
een gegeven moment zei een vrien-
din van mij: 'doe er dan iets mee' en 
ze liet me de site van Vondel zien. 
Ik ben toen gaan kijken en wist dat 
dit de groep was waar ik bij wilde 
horen. Ik ben vorig jaar begonnen 
als inspiciënt, verzorgde de rekwi-
sieten en dacht eigenlijk niet dat 
ik ook zou gaan spelen. Maar daar 
dacht Vondel toch anders over. Ze 
zeiden: 'je bent toch niet bij een 
toneelvereniging om alleen de 

rekwisieten te doen?'"
Essenberg is blij met haar eerste 
rol. "Toen ik het las begreep ik die 
vrouw. Ze de hysterische jongste zus 
en het meest gevoelig van de drie. 
Ze smeekt om liefde en aandacht 
en dat is moeilijk om te spelen. Ik 
weet dat ik een achterstand heb 
op de ervaren spelers. Sommigen 
spelen al meer dan dertig jaar maar 
ik doe mijn best." Volgens Rosen-
hart doet Essenberg het heel goed. 
"Ervaring is mooi maar elk stuk is 
weer nieuw en je moet toch in dat 
personage kunnen kruipen."
'Het geheugen van water' door 
Toneelgroep Vondel onder regie 
van Fred Rosenhart, is zaterdag 
19 mei (aanvang 20.15 uur) te zien 
in Theater Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. Kaar-
ten à € 10,00 zijn te bestellen via 
023-5358203 of toneelgroepvon-
del@hotmail.com. Op zaterdag 12 
mei is er een try out in het Dorps-
huis Vogelenzang aan de Henk Len-
senlaan 2 in Vogelenzang. Kaarten 
à € 7,- hiervoor zijn te bestellen 
via Ada Vinken, tel. 023-5848924 
of toneelgroepvondel@hotmail.
com. x

'Het geheugen van water'
Bitterzoete komedie over drie zussen

(Foto: Christa Warmerdam).

Beleef de Floriade!

69U heeft er 10 jaar op moeten wachten, 
maar dit jaar is het weer zover: de 
Floriade! Deze wereldtuinbouwten-
toonstelling wordt dit jaar georgani-
seerd in Venlo. Tot 7 oktober kunt u hier 
dagelijks van genieten. Het Floriade-
park is 66 hectare groot en bestaat uit 
5 werelden, elk gescheiden door een 
bosgebied. In elke wereld beleeft u de 
natuur op een andere manier. U leert 
van alles over bomen, planten, groente 
en fruit. Ook voor kinderen is er dage-
lijks een leuk programma! 

Uw verblijf 
U verblijft net over de grens in Duitsland, in 
het comfortabele Mercure hotel Krefelder Hof, 
op 40 km van Venlo. Het hotel ligt rustig, in 
een park, en heeft een goede tramverbinding 
met het centrum van Krefeld. U kunt gratis 
gebruikmaken van het zwembad, de sauna, 
en de fi tness. Uw kamer heeft tv, telefoon, 
zitgelegenheid, telefoon. Badkamer met 
douche en toilet.

Inbegrepen
• 1 of 2 x overnachting met uit-
 gebreid  ontbijtbuffet
• 1 dag entree tot de Floriade in 
 Venlo
• gratis gebruik zwembad en 
 sauna

Prijzen 2-d 3-d
01/05-07/10 69 99 

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserver-
ingskosten en kosten 
Calamiteitenfonds.

2-of 3-daags arrangement
zoek & boekcode 74309

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 74309

heemstede - Culinair journaliste Alma 

Huisken is een fervent biologisch 

moestuinier. Over haar ervaringen 

schreef ze samen met Doortje Stellwa-

gen het boek 'Met mest en vork'. Beiden 

zullen hier aanstaande zaterdag over 

vertellen bij Boekhandel Bloekker.

In 2003 verhuisden journaliste Alma 
Huisken en fotografe Doortje Stellwa-
gen van de binnenstad van Haarlem 
naar het rustige noorden van het 
land (Molenrij, een dorp met vijftig 
huizen, -red.). Naar het platteland, 
waar ze zich met hart en ziel konden 
toeleggen op het biologisch moestui-
nieren en waar ze kippen, ganzen en 
leenbijen konden gaan houden. Hun 
tuin, De Groene Luwte, is een oase 
van rust en regelmatig geopend voor 
publiek.
Hun voorlaatste boek 'Van het land' 
was een groot succes. Hun nieuwste 
boek 'Met mest en vork' is een combi-
natie van een tuin- en kookboek. Als 
je erdoorheen bladert, krijg je vanzelf 
zin om met je eigen handen in de 
aarde te wroeten en zelf iets te gaan 
telen, al is het in een afwasteiltje. 
Naast veel mooie verhalen en foto's 

uit De Groene Luwte, krijg je ook veel 
informatie over andere tuinen, kwe-
kers, schrijvers en ontwerpers.
Alma Huisken werkte voor onder 
andere dagblad Trouw, het Algemeen 
Dagblad, AD Magazine, Seasons, 
MTC (More Than Classic) en Elle Eten. 
Voor deze uitgaven maakte ze zeer 
uiteenlopende producties, van dage-
lijkse columns tot reisreportages; van 
verhalen over kunst tot series over 
erfgoed en tuinieren of juist puur 
gastronomisch werk. Tot haar huidige 
opdrachtgevers behoren ondermeer 
Elle Eten, het Financieele Dagblad, 
Seasons en Levende Have. Ook was 
Alma ooit eko-winkelier op de Bin-
nenweg in Heemstede.
Doortje Stellwagen zorgde voor de 
mooie foto's, die worden aangevuld 
met honderden tuintips en maar liefst 
125 seizoensrecepten. 
Aanvang zaterdag is 13.30 uur. De 
toegang vrij, reserveren gewenst. 
Boekhandel Blokker ligt aan de 
Binnenweg 138 in Heemstede, tel. 
023-5282472 en info@boekhandel-
bloekker.nl. Zie ook www.boekhan-
delblokker.nl. x

'Met mest en vork'

Dorette salon de beauté
Uw Mini Spa in hartje Bloemendaal 

Ontspan, onthaast, geniet!

Specialist in: Pedicure, Hand- en 

Feet Treatments OPI, Waxen o.a. 

“de Brazilian”, Huidproblemen

U kunt dezelfde dag nog terecht 

Boek vanaf nu online 

www.dorette.info

Bloemendaalseweg 23
Bloemendaal 023-5252602

bloemendaal - Op zondag 13 mei geeft 
dr. Tjeu van den Berk een lezing in 
De Kapel aan de Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal, met als thema 'Goed 
en kwaad in de visie van Carl Gustav 
Jung'. Aanvang is 10.30 uur en de toe-
gang is gratis. Na afloop bestaat de 
mogelijkheid vragen te stellen aan de 
spreker.

Voor veel christenen was het een 
verademing in de vorige eeuw: 'De 
duivel bestaat niet! De hel bestaat 
niet.' Het stond gelijk met: 'Het 
kwaad bestaat niet werkelijk'. Dat 
er een wérkelijkheid van het kwade 
bestaat, naast die van het goede, van 
die gedachte meenden de 'verlichte' 
mens af te zijn. Dat we in 'erfzonde' 
geboren worden, dat was een oud 
Adam-en-Eva-verhaaltje. Als er nog 
kwaad is dan is dat de 'afwezigheid 
van het goede'. En uiteindelijk zal 
de allesomvattende liefde Gods alles 
en iedereen verlossen. De opvatting 
dat het goddelijke zelf een duistere 
kant heeft, wat in vrijwel alle cultu-
ren een overtuiging is, is natuurlijk 
'uit den boze'.
Carl Gustav Jung was zeer bezorgd 
over deze gang van zaken. Hij wees 
er op dat juist in de vorige eeuw het 
meest afschuwelijke kwaad huisge-
houden heeft in het Westen, mede 
misschien wel omdat men zo 'ver-
licht' over het kwaad dacht.
Een belangrijke notie van Jung is 
dat het goede en het kwade niet 
als twee los van elkaar staande 
werkelijkheden bestaan, maar dat 
het tegenstellingen betreft die met 
elkaar onlosmakelijk in verbinding 
staan, een paradoxale eenheid vor-
men. Goed en kwaad roepen elkaar 

juist op, hebben elkaar nodig om 
te bestaan, en het is daarom van 
belang dat we ze niet tegen elkaar 
uitspelen. Ook in God zijn goed 
en kwaad verbonden met elkaar. 
We zullen weer moeten leren het 
kwaad onder ogen te zien, in ons 
zelf en in de kosmos. Al de 'oplos-
singen' en 'verlossingen', allerlei 
'nieuwe tijd'-harmonieën, die ons 
vanaf de zestiger jaren voor ogen 
werden gehouden, ze zijn aan het 
verbleken. We moeten weer in het 
reine komen met het onreine.
Zie ook www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Goed en kwaad: visie
van Carl Gustav Jung

(Archieffoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Weduwnaar zoekt een leuke

BETROUWBARE VROUW
tussen de 50-75 jaar om met een grote camper naar 
het zonnige zuiden te rijden. (Geen bijdrage nodig). 

Tel: 023 - 5733606 (na 16.30 uur)
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heemstede - Naast een rijke historie 
kent Landgoed Hageveld een prach-
tig stuk natuur waar nog veel te ont-
dekken valt. Gelegen op een van de 
meest oostelijk gelegen strandwal 
van Zuid-Kennemerland is Hageveld 
het enige landgoed waar de oude, 
beboste duinenrij zonder onder-
breking door een weg of woonwijk 
overgaat in de veenweiden langs het 
Spaarne.

Dit halfnatuurlijke landschap 
is door eeuwenlang menselijk 
gebruik ontstaan. Op zondag 13 
mei organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een excursie in dit bij-
zondere stukje in Heemstede.
In de weilanden broeden weidevo-
gels als kievit, tureluur en schol-
ekster. Uit de poeltjes en ondiepe 
sloten klinkt het gezang van de 
rugstreeppad. Langs de smalle bos-

randen fladderen verschillende 
soorten vleermuizen, op zoek naar 
insecten. Hun kolonies leven in 
holle bomen op het landgoed. In 
het bos met de lage hobbelduintjes 
bloeit in het voorjaar vogelmelk, 
helmbloem, maagdenpalm en dag-
koekoeksbloem.
Tijdens deze IVN-wandeling is ook 
aandacht voor de geschiedenis die 
teruggaat tot de vijftiende eeuw.
Aanvang zondag 13 mei is 14.00 uur, 
duur van de excursie is anderhalf 
uur. Deelnemers verzamelen op de 
parkeerplaats bij de hoofdingang 
van de school. Het adres is Hage-
veld 15 in Heemstede. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten is te vinden op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

Over natuur en historie
Hageveld: bijzonder stukje Heemstede

(Archieffoto).

bloemendaal - Welzijn Bloemendaal 
organiseert op dinsdag 15 mei de 
lezing 'Het Spaarne: de bakermat 
van het leven en welzijn in Haar-
lem en Kennemerland'. De lezing 
wordt gegeven door de heer Wie-
ring. Hij 'wandelt' met het aanwe-
zige publiek door de tijd over en 
tussen de strandwallen in de regio 
aan de hand van dia's van kaarten, 
prenten en foto's. De ontwikke-
ling van Haarlem wordt gevolgd 
over de afgelopen duizend jaar. 
De lezing vindt plaats aan de Bloe-
mendaalseweg 125 van 14.30 tot 
16.00 uur. Voor meer informatie 
en aanmelden, tel. 023-5250366 of 
023-5845300. x

Het Spaarne

bennebroek - Vanaf maandag 7 tot en 
met zaterdag 26 mei wordt door de 
Bennebroekse winkeliers en de Stich-
ting Bennebroekse feestweek een 
zomeractie gehouden waarbij vijftien 
dinercheques voor Bennebroek culi-
nair verloot worden.

Met de dinercheques kan een keuze 
gemaakt worden bij de restaura-
teurs die op zondag 10 juni tijdens 
Bennebroek Culinair aanwezig zul-

len zijn in de feesttent. Bij de diner-
cheque ontvangt elke prijswinnaar 
tevens twee toegangskaarten voor 
Bennebroek Culinair en tien con-
sumptiemunten.
Om kans te maken op de prijs 
ontvangt de klant bij aankoop 
van een bepaald bedrag of bij een 
bepaald product een lot. Elke win-
kelier bepaalt zelf waarbij de klant 
een lot ontvangt. Kijk per winkel 
op het raambiljet of in de winkel 
waarbij men een lot ontvangt, want 
dit verschilt dus per winkel. Loten 
kunnen bij alle deelnemende win-
keliers ingeleverd worden. Uit alle 
inleverde loten worden vijftien 
prijswinnaars getrokken. Zij krij-
gen persoonlijk bericht. De prijsuit-
reiking vindt plaats op donderdag 7 
juni om 20.00 uur bij de feesttent op 
het evenemententerrein. De Benne-
broekse feestweek wordt gehouden 
van vrijdag 8 tot en met zondag 10 
juni. Zie ook www.bennebroek-
sefeestweek.nl. x

haarlem - Op zondag 13 mei worden 
de gewelven en de torens van de St. 
Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart 
voor het publiek geopend. Mede van-
wege de begonnen restauratie wordt 
aandacht gevraagd voor dit op een na 
grootste kerkgebouw van Nederland.

De gewelventocht is een span-
nende tocht over krakende plan-
kieren, door donkere spelonken 
en langs vochtige wenteltrappen 
en brengt de bezoeker op verbor-
gen plekken in deze prachtige 
kathedraal. De overgangen van 
kleine gangen naar verbluffende 
uitzichten zijn spectaculair. Als 
de bezoeker uiteindelijk ook na 

Gewelventochten

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

vele treden bij de grote klokken in 
een van de torens is aangekomen, 
kan er genoten worden van een 
fantastisch uitzicht over Haarlem 
en verre omstreken. Tijdens de 
gewelventocht zullen gidsen de 
deelnemers vergezellen op een 
ontdekkingsreis langs ruim 110 
jaar Haarlemse historie en kerke-
lijke bouwkunst en Christelijke 
symboliek. 
Tijdens de rondleiding ziet men de 
restauratiewerkzaamheden van 
wat dichterbij en wordt er door 
de gidsen ingegaan op de plannen 
en de actualiteit ervan.
Het adres is de Leidsevaart 146 
in Haarlem, ingang Bottemanne-
plein. Kaartverkoop start vanaf 
13.00 uur in de kerk. De gewel- ventochten beginnen om 13.30 

uur. De laatste beklimming start 
om 15.00 uur. De tijdsduur van de 
tocht is anderhalf uur. De entree-
prijs bedraagt € 5,- per persoon. Er 
geldt een minimale lengte van 150 
centimeter en deelname alleen 
vanaf 12 jaar. x

Zomeractie in Bennebroek

bloemendaal - Op zondag 13 mei 
verzorgen Josine van der Schot en 
Ailun Elzenga de vertelvoorstel-
ling 'Lief, liever, liefde'. Verhalen 
over verwondering, vlinders en 
gras, verlangen en ontroering. 
Aanvang is 15.00 uur in de Ver-
telschuur aan de Krullenlaan 3 in 
Bloemendaal. De toegang bedraagt 
€ 10,-. Reserveren is mogelijk via 
www.devertelschuur.nl. x

De Vertelschuur
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Een man moge veel weten
een vrouw begrijpt alles!
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santpoort-noord - Op vrijdag 11 mei 
om 20.00 uur is de bij pers en publiek 
zeer geliefde Russisch-Nederlandse 
pianist Alexander Drozdov te gast in 
't Mosterdzaadje met een programma 
van Chopin en Rachmaninov, compo-
nisten die voor de piano meesterwer-
ken achterlieten.

door Paula Blom

Voor de pauze klinken er Mazur-
ka's, Nocturnes en een Scherzo van 
Chopin. Na de pauze volgt een van 
de grootste werken voor pianosolo: 
de Tweede Sonate van Sergey Rach-
maninov.
Alexander Drozdov zal komende 

zomer deelnemen aan het jaar-
lijks Zomer Festival in het Franse 
stadje Nohant. Deze plaats was een 
cultureel centrum van schrijvers, 
dichters en componisten. Zo ook 
Chopin en de schrijfster George 
Sand. Hij componeerde daar onder 
andere het tweede Scherzo en de 
Nocturnes die Drozdov gaat spelen. 
Rachmaninov vereist een onover-
troffen speltechniek van de pianist. 
Niet verwonderlijk dat Alexander 
Drozdov deze uitdaging aangaat. 
Het werk kent schitterende melo-
dielijnen en rijke harmonieën. In 
deze sonate is de veelzijdigheid 
van de componist te horen en zon-
der twijfel ook zijn liefde voor Rus-

land.
Alexander Drozdov (Moskou) stu-
deerde behalve in Rusland ook in de 
Verenigde Staten en in Europa. Zijn 
talent werd al vroeg opgemerkt. Bij 
Jan Wijn aan het Conservatorium 
van Amsterdam voltooide hij in 
2008 zijn pianostudie met de kwa-
lificatie 'Cum Laude'.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Uitdaging voor piano

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 13 mei 
om 15.00 uur is iedereen welkom op 
het muzikaal verjaardagsfeestje van 
Pim - 'de man van 't Mosterdzaadje. 
Met de topfluitiste Dasha Beltiukova 
(zijn schoondochter) en de meester-
lijke pianist Vital Stahievitch belooft 
het veel goeds. Op het programma 
staan Schubert, Brahms, Tatakshivili, 
Beltiukov én op speciaal verzoek van 
de jarige: de sonate voor fluit en piano 
van Mel Bonis.

door Paula Blom

Onlangs nog schitterden Dasha 
en Vital op het podium van het 
Concertgebouw en bezorgden het 
publiek een onvergetelijk mooi 
concert. Twee grote talenten, bei-
den geboren en getogen in Minsk, 
waar ze van kinds af aan scholen 
voor muziekonderwijs volgden. 
Toch kwamen ze na hun studie naar 
Nederland om hier hun Masterdi-
ploma te behalen, hetgeen ze glans-
rijk in ontvangst konden nemen. 

Beiden bouwden hier inmiddels 
een grote muzikale reputatie op.
Piano solo worden de Moments Musi-
caux van Schubert en Intermezzi en 
Rhapsodie van Brahms gespeeld. 
Dan volgt de Sonate voor fluit en 
piano van de Franse componiste 
Mel Bonis. De vierdelige sonate, uit 
het begin van de twintigste eeuw, 
is opgedragen aan de beroemde 
fluitist en vriend Louis Fleury. Haar 
muziek is zowel voor fluit als voor 
piano dankbaar geschreven, maar 
stelt hoge eisen aan de uitvoeren-
den. De vader van de fluitiste com-
poneerde bij de geboorte van Olivia, 
zijn kleinkind en ook dat van Pim, 
het gelijknamige muziekstuk. Na 
afloop kan het publiek met elkaar 
een toast uitbrengen op Pim.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een verjaardagsconcert

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op woensdag 16 
mei om 20.00 uur heeft 't Mosterd-
zaadje de eer het inmiddels wereld-
wijd beroemde Praagse Bennewitz 
Kwartet te mogen ontvangen. Hun 
concert bestaat uit vier kwartetten 
van de Hongaarse componist Béla 
Bartók (1881-1945).

door Paula Blom

De leden van het kwartet zijn Jiri 
Nemecek en Stepan Jezek - viool, 
Jiri Pinkas - altviool en Stepan Dole-
zal- cello. Directe aanleiding voor 
het concert in Santpoort is de bij-
zondere muziekmarathon die eind 
mei in Bologna (Italië) plaatsvindt. 
Het Bennewitz Kwartet is gevraagd 
alle zes Bartók kwartetten op één 
avond te willen uitvoeren.
Al negen jaar lang is het Praagse 

kwartet bezig met het oeuvre van 
deze Hongaarse componist. Het is 
ongelooflijk rijke, boeiende en diep 
doorleefde muziek vol sfeer, nieuwe 
klankeffecten en speeltechnieken. 
Uitgevoerd worden sonates I,III, 
V en VI. Het eerste kwartet werd 
geschreven in 1908 en het laatste, 
de zesde sonate stamt uit 1936.
Een concert om niet te missen. Van-
daar ook dat dit als extra concert is 
ingelast.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Publiek extra verwend
Het Bennewitz Strijkkwartet

(Archieffoto).
cruquius - Op zaterdag 12 mei 
dampt, sist, pompt en pruttelt het 
volop in Museum De Cruquius. De 
grootste stoommachine ter wereld 
wordt ieder uur gedemonstreerd en 
in alle zalen van het museum zijn 
deskundige rondleiders aanwezig 
om achtergrondinformatie te geven 
over de werking van het gemaal en 
de geschiedenis van de droogmaking 
van het Haarlemmermeer.

door Michiel Rehwinkel

Speciaal  ter gelegenheid van de 
Gemalendag wordt een bijzonder 
concert uitgevoerd door Duo Leeg-
hwater. De Argentijnse componiste 
Natalia Dominquez Rangel schreef 
een stuk dat geïnspireerd is op de 
geluiden en de bewegingen van 
het gemaal. Het stuk wordt uitge-
voerd om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. 

Duo Leeghwater bestaat uit Marie-
ke Fransen en Marieke Wenink, 
die actief zijn in het Nederlandse 
en internationale muziekleven. 
Wenink is een veelzijdige altvio-
liste, verbonden aan het Gelders 
Orkest en Barokensemble Eik en 
Linden. Fluitiste Marieke Frans-
sen is onder meer actief in Nieuw 
Ensemble, Ensemble Modern en 
speelt met Wervelwind Ensemble 
muziektheater voor kinderen.
Museum De Cruquius is op Nati-
onale Gemalendag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt € 6,- voor volwasse-
nen en € 3,- voor jeugd van 6 tot en 
met 18 jaar en € 4,50 voor 65+'ers. 
Museumkaarthouders hebben gra-
tis toegang. x

Muzikale gemalendag
Museum De Cruquius

(Foto: Paul Luif).

heemstede - Dinsdag 22 mei verzorgt  
Casca's Huisorkest samen met ad 
hoc gemelde jonge muzikanten 
een optreden. Casca's Huisorkest 
speelt al jaren onder leiding van 
Gerard Tesselaar. Publiek kan 
onder andere luisteren naar The 
Pirates of Penzance Ouverture 
van Sullivan en Yellow Mountans 
van Jacob de Haan. Het is een ver-
rassing wie van de jongeren zal 
komen en wat zij gaan zingen 
en/of spelen. Het gratis toeganke-
lijke theeconcert dinsdag 22 mei 
is van 15.30 tot 17.00 uur in de 
Luifel bij Casca aan de Herenweg 
96 in Heemstede. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen 
met Welzijn Ouderen Heemstede, 
tel. 023-5288510. x

Theeconcert

haarlem - Vrouwenkoor Cabaletta 
onder leiding van dirigente Orso-
lya Kinga Gyoker is een klein jaar 
geleden ontstaan uit een fusie van 
het Overveens Vocaal Ensemble en 
Vrouwenkoor Kaviaar. Op zondag 
13 mei geeft dit koor een concert 
gewijd aan de lente met als titel 
'Au Printemps'. Gezongen worden 
Franse liederen van onder andere 
middeleeuwse componisten als 
De la Halle en De Févin en van 
Pierné, Massenet en Poulenc. Ger-
rie Meijers zorgt voor de piano-
begeleiding, Marjon Tijl zal enige 
solo's zingen. Het concert vindt 
plaats in de Commandeurzaal 
van het Noord-Hollands Archief 
aan de Jansstraat 40 in Haarlem. 
Aanvang is 16.00 uur, zaal open 
om 15.45 uur. De toegang is gratis, 
met na afloop collecte. x

'Au Printemps'
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 11 mei

Pianorecital

20.00 | Pianist Alexander Drozdov 
speelt werken van Chopin en 
Rachmaninov [o.a. de Tweede 
Sonate]. Gratis [na afloop collec-
te]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl

Cabarestafette

20.15 | Drie talenten op één avond 
voor de prijs van één, dat is al 
meer dan 25 jaar de succesformu-
le van Cabarestafette. Met deze 
avond Kees van Amstel, Dorine 
Wiersma en Vincent Geers. € 
19,50 | € 16,50 | € 13,50. Stads-
schouwburg Haarlem.

Meesters aan het Klavier

20.15 | Hanna Shybayeva & Pia-
noduo Rosalind Phang en Bella 
Tang. Werken van Busoni, Debus-
sy, Stravinsky en Rachmaninov. € 
20,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Jubileumconcert

20.15 | Het Oratoriumkoor Ken-
nemerland viert haar 100-jarig 
bestaan met een bijzondere uitvoe-
ring van het Requiem van Verdi. 
M.m.v. het Haarlems Gemengd 
Koor o.l.v. dirigent Annelies Smit, 
solisten Nathalie Mees [sopraan], 
José Scholte [alt], Arco Mandema-
ker [tenor] en Marijn Zwitserlood 
[bas] en het Promenade Orkest. € 
28,50. Philharmonie, Grote Zaal.

Patronaat

20.30 | JOLLY [UASA] + ILL [USA]. € 
14,-. Kleine Zaal.

Zaterdag 12 mei

Europa Kijkdag [1]

10.00 | Gratis bezichtiging van 
de toekomstige Natuurbrug 
Zandpoort in het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. De Natuur-
brug verbindt het NPZK met de 
Amsterdamse Waterleidingdui-
nen. Aanmelden verplicht: www.
np-zuidkennemerland.nl/over-
zicht-en-online-boeken [men ont-
vangt een routebeschrijving naar 
de verzamelplek na aanmelding]. 
Duur tot 11.30 uur.

Europa Kijkdag [2]

14.00 | Noordwest Natuurkern 
stimuleert dynamiek en duinvor-
ming door de wind vrij spel te 
geven met onderliggend zand. Dit 
project bezoekt men per [eigen] 
fiets. Aanmelden verplicht: www.
np-zuidkennemerland.nl/over-
zicht-en-online-boeken [men ont-
vangt een routebeschrijving naar 
de verzamelplek na aanmelding]. 
Duur tot 16.00 uur.

Orgelconcert

15.00 | Gemma Coebergh speelt 
werken van De Klerk, Vierne, 
Tournemire, Strategier, Boulan-
ger, Boëllmann en Volckmar. 
Kathedrale Basiliek St.Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

bloemendaal - Op 10 januari jongst-
leden deelde Ilse DeLange het over-
lijden van haar vader met haar fans. 
In november vorig jaar schortte ze 
per direct al haar werkzaamheden 
op, toen bekend werd dat Joop de 
Lange het gevecht tegen kanker ging 
verliezen. "Onze tijd samen is heel 
kostbaar. Ik heb besloten dat ik alles 
even opschuif. Dus, even pauze, even 
lucht." De viervoudig Edisonwinnares 
heeft inmiddels de draad weer opge-
pakt en staat op 13 en 14 juli in een 
uitverkocht openluchttheater Capre-
ra. Maar op donderdag 12 juli geeft 
zij daar ook een benefietconcert. Een 
buitenkans om alsnog samen te kun-
nen genieten van een concert van Ilse 
DeLange én met een goed gevoel naar 
huis te gaan, want de opbrengst van 
deze avond gaat volledig naar het 
Inloophuis Kennemerland. De orga-
nisatie is in handen van Rotaryclub 
Bloemendaal Caprera.

door Michiel Rehwinkel

Onder de noemer Rock against Can-
cer geeft Ilse DeLange donderdag 
12 juli het spectaculaire optreden, 
waarvan de opbrengst volledige ten 
goede komt aan het Inloophuis Ken-
nemerland. Ilse DeLange behoeft 
geen introductie, maar het Inloop-
huis Kennemerland? Nederland 
kent al enkele tientallen inloop-
huizen, waar (ex-)kankerpatiënten 
en hun naasten samenkomen om 
hun ziekte te overwinnen, dan wel 
te verwerken. In deze regio ontbrak 
er een. Enkele enthousiaste vrijwil-
ligers, met professionele achter-
grond in de zorg, kregen het idee 
om ook in Zuid-Kennemerland een 
inloophuis te realiseren. Aan de 
Wulverderlaan 51 in Santpoort-
Noord opende op 3 april jongstle-
den het eerste inloophuis in deze 
regio. Aanstaande zaterdag (zie 
kader) organiseert het Inloophuis 
zelf een feestelijke inloopochtend 
met diverse activiteiten.

"Muziek geeft energie en verhoogt 
de kwaliteit van het leven. Dat is ook 
wat Inloophuis Kennemerland hoopt 
te bieden aan onze doelgroep. Fan-
tastisch dat Ilse DeLange haar muzi-
kale steen wil bijdragen" (Angelique 
Bukman, bestuurslid en initiatief-
neemster Inloophuis Kennemerland).

In het Inloophuis Kennemerland 
kunnen mensen die direct of indi-
rect met kanker te maken hebben 

elkaar ontmoeten en steun vinden 
door psycho-oncologische begelei-
ding, lotgenotencontact en creatie-
ve therapieën. Toevallig bestaat het 
Adamas Inloophuis in Nieuw-Ven-
nep deze week vijf jaar en daarover 
spraken wij Adamas-bestuursvoor-
zitter Bab van Groenigen: "Wij had-
den er nooit van gedroomd dat het 
Adamas Inloophuis zo'n enorm suc-
ces zou worden. Het eerste jaar ont-
vingen wij 2.500 mensen met kan-
ker en hun familieleden en vorig 
jaar 8.500. En de verwachting voor 
dit jaar is zo'n 10.000 mensen."

"Hoewel er vooruitgang is geboekt 
in diagnose en behandeling blijft 
kanker een ingrijpende en beangsti-
gende ziekte. Een plek waar je lot-
genoten kunt ontmoeten, ervaringen 
en zorgen kunt delen, is dan ook van 
onschatbare waarde voor patiën-
ten en hun gezin" (Hugo Heymans, 
bestuursvoorzitter Emma Kinderzie-
kenhuis).

Op onze vraag of je dan wel van 
een succes mag spreken omdat het 
triest is dat steeds meer mensen 
met kanker te maken krijgen, ant-
woordt Bab van Groenigen instem-
mend: "Ja, natuurlijk is het vreselijk 
dat kanker steeds meer grip op de 
mensheid krijgt. Als je een com-
merciële onderneming zou zijn, 
dan was je blij met elk jaar meer 
klanten. Maar die stijging heeft 
ook te maken met het feit dat 
steeds meer mensen in deze regio 
het Adamas Inloophuis kennen en 
er geen drempels bestaan om hier 
heen te komen. Tot uit Haarlem, 
Aalsmeer, Bollenstreek en Kenne-
merland komen mensen hier voor 
hulp, workshops, gesprekken en 
begeleiding."
Je kunt dus wel degelijk spreken 
van een behoefte en de komst van 
het Inloophuis in Santpoort-Noord 
is dus welkom. Nicky Westerhof, 
PR coördinator in Nieuw-Vennep: 
"Wij stimuleren ook initiatieven 
van andere inloophuizen om hen 
succesvol te laten starten en functi-
oneren. Vergeet niet dat wij straks 
met die 10.000 mensen echt aan 
onze grenscapaciteit zitten. Meer 
kunnen wij er gewoon niet ont-
vangen om de kwaliteit te blijven 

garanderen."

Jonge Rotaryclub
Rotaryclub Bloemendaal-Caprera 
(RCBC) is in meerdere opzichten 
een jonge Rotaryclub. "We bestaan 
sinds 23 februari 2005 en de gemid-
delde leeftijd is ongeveer veertig 
jaar", licht clublid Jac de Ruiter toe. 
"RCBC is ontstaan vanuit de behoef-
te van Rotary Nederland om het wat 
verouderde imago nieuw elan te 
geven en Rotary daardoor aantrek-
kelijker te maken voor een jonger 
publiek. Ons jonge imago laten 
we nu tot uiting komen met Rock 
against Cancer. Want ook Rotarians 
kunnen rocken."

"Ilse DeLange is één van de meest 
toonaangevende artiesten van 
Nederland en wij hebben ooit de eer 
gehad om samen met haar een ver-
sie van ons liedje 'Oud geboren' te 
zingen op een Life for Warchild con-
cert in Ahoy. Ik wens alle bezoekers 
van het evenement én Ilse en haar 
band een fantastische avond toe in 
het mooiste openluchttheater van 
Nederland" (Richard Kemper - Duo 
Veldhuis en Kemper).

Rock against Cancer is dan ook 
een swingende avond in de prach-
tige ambiance van Openluchtthe-
ater Bloemendaal, waarmee dus 
ook nog een zeer goed doel wordt 
ondersteund. Rotaryclub Bloemen-
daal Caprera steunt het initiatief 
van het Inloophuis Kennemerland 
van harte en wil met de opbrengst 
van Rock against Cancer een sub-
stantiële bijdrage leveren voor de 
inrichting en te organiseren activi-
teiten.

"Kanker… De meeste mensen willen 
een groter huis, een mooiere auto, 
de hele wereld zien. Kankerpatiënten 
willen alleen de volgende zonsop-
gang zien" (Rob Peetoom, society-
kapper).

Kaarten bestellen is alleen moge-
lijk via www.rockagainstcancer.
nl. Daar kan men kiezen uit een 
vip arrangement (onder andere 
inclusief diner bij Duin en Kruid-
berg), bedrijfskaarten en uiteraard 
publiekskaarten. Geïnteresseerden 
in vipkaarten kunnen contact opne-
men met Huib Faber via hfaber@
fabervlaggen.nl.
Bedrijven kunnen Rock against 
Cancer verder uiteraard sponsoren, 
met geld of in natura. Meer infor-
matie staat op www.rockagainst-
cancer.nl. x

Ook Rotarians kunnen rocken
Benefiet met Ilse de Lange voor Inloophuis Kennemerland

Donderdag 12 juli biedt een buitenkans om alsnog samen te kunnen genieten 
van een concert van Ilse DeLange én met een goed gevoel naar huis te gaan, want 
de opbrengst van deze avond gaat volledig naar het Inloophuis Kennemerland 
(Foto: www.ovmfotografie.nl).

santpoort-noord - Het Inloophuis 
Kennemerland, een ontmoetings-
plek voor (ex)kankerpatiënten en 
hun naasten, is zaterdag 12 mei 
geopend van 10.00 tot 12.30 uur 
voor mensen uit de doelgroep en 
belangstellenden. Bezoekers wor-
den feestelijk ontvangen aan de 
deur en koffie, thee en High Tea 
hapjes staan klaar. Er is gelegenheid 
om te ontmoeten, er zijn gastvrou-
wen en een oncologisch consulente 
aanwezig om het publiek wegwijs 
te maken en eventuele vragen te 
beantwoorden.
Ook kan men luisteren en/of mee-
zingen met het koor Zingen voor je 
Leven. Er wordt opgetreden, maar 
ook door de stemcoach korte work-
shops gegeven. Het plezier in zingen 
staat in dit koor centraal, ervaring is 
niet nodig (er zijn nog enkele plaat-
sen vrij).
Een ervaren yoga-docente is verder 
aanwezig om nieuwsgierigen in 

een korte workshop kennis te laten 
maken met yoga. Matjes en deken-
tjes zijn aanwezig. In het creatief 
atelier kan men kennis maken met 
de begeleiders en de materialen en 
meewerken aan een gezamenlijk 
'IK-kunstwerk', die na deze dag met 
trots aan de muur zal worden opge-
hangen.
Tussen 12.15 en 12.30 uur wordt de 
ochtend feestelijk afgesloten met 
het oplaten van 'wensballonnen'. 
Een wens kan ter plaatste op een 
wensballon worden geschreven.
Het inloophuis, dat geopend is 
vanaf 3 april jongstleden, streeft 
ernaar om naar behoefte activi-
teiten, lezingen en cursussen te 
organiseren. Wie ideeën heeft, is 
welkom deze te delen. Het Inloop-
huis Kennemerland is te vinden aan 
de Wulverderlaan 51 in Santpoort-
Noord. Ook kinderen zijn van harte 
welkom. Zie ook www.inloophuis-
kennemerland.nl. x

Feestelijke inloopochtend



haarlem - Op Hemelvaartsdag, don-
derdag 17 mei, van 12.00 tot 16.30 
uur, vindt de Haarlemse Dichtlijn 
plaats. Poëzieminnend publiek 
wordt deze dag getrakteerd op voor-
drachten van honderd dichters, van 
huis-, tuin- en keukendichters tot 
professionals, van 12- tot 77-jarigen. 
De dichters zijn te beluisteren op 
zes verschillende podia op en rond 
de Grote Markt. Hier worden poë-
ziemanifestaties gehouden onder 
artistieke leiding van bekende 
Haarlemse cultuurdragers die zelf 
ook hun inbreng in het programma 
hebben.
De Haarlemse Dichtlijn is een jaar-
lijks evenement dat is ontstaan 
uit 'Woorden in de Waagschaal', 
de maandelijkse poëzieavonden 
in Taverne de Waag. Het doel van 
deze avonden is enerzijds dichters, 
professionals en amateurs, bijeen 
te brengen om elkaar wederzijds 
te inspireren, anderzijds om een zo 
groot mogelijk podium voor hen 
te creëren. De Haarlemse Dicht-

lijn probeert vooral dit laatste te 
bewerkstelligen. Door het publiek 
een afwisselend programma van 
voordrachten voor te schotelen, wil 
men het publiek verleiden om de 
programma's op de verschillende 
locaties te bezoeken.
Ter gelegenheid van deze mani-
festatie wordt een dichtbundel 
uitgegeven, waarin iedere deelne-

mer met een gedicht is vertegen-
woordigd. Deze bundel is tijdens 
de Haarlemse Dichtlijn te koop en 
zal daarna in diverse boekhandels 
in Haarlem, Heemstede en Bloe-
mendaal worden verkocht. Het 
volledige programma is te vinden 
op www.haarlemsedichtlijn.nl. Het 
evenement is voor het publiek gra-
tis te bezoeken. x
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Zondag 13 mei

Beroemde werken

15.00 | Het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest o.l.v. Dick 
Verhoef voert uit de Symfonie 
nr. 1 in c-klein van Brahms het 
pianoconcert nr. 2 van Sergei 
Rachmaninov. M.m.v. pianiste 
Mirjam Karres. € 15,-. Reserveren 
mogelijk via bestuur@hpho.nl. 
Tevens verkoop op de dag zelf aan 
de deur [vanaf 14.30 uur]. www.
hpho.nl

The Whiskers

15.00 | Ger Dijkshoorn - contrabas 
en zang, Andre Janning - gitaar en 
Pim de Boer - drums. Fort Zuid, 
Boezemkade in Spaarndam. 
www.fort-zuid.nl. Gratis entree

Au Printemps

16.00 | Concert van vrouwenkoor 
Cabaletta gewijd aan de lente met 
Franse liederen van o.a. middel-
eeuwse componisten. Gratis [na 
afloop collecte]. Commandeur-
zaal NH Archief, Jansstraat 40 in 
Haarlem.

Haarlemse Jazzclub

16.00 | Het Raeben Quintet [DK/
NL]. € 5,-. De Haarlemse Jazzclub, 
Surinameweg 2 in Haarlem. www.
dehaarlemsejazzclub.nl

Zandvoort (A)Live

16.00 | Gratis toegankelijk strand-
festival bij Mango's Beachbar en 
Bruxelles aan Zee

Uitverkocht:

De Dijk op vrijdag 11 mei in The-
ater Caprera. x

Zaterdag 12 mei

In Concert

15.30 | Christa Bornhijm - mez-
zosopraan, Maarten van Manen 
- bariton en Vital Stahievitch 
- piano. Werken van Poulenc, 
Berlioz, Barber en Ives. € 10,-. 
Lutherse kerk, Witte Herenstraat 
22 in Haarlem.

Disco @ The Beach

18.00 | '70 en '80 er jaren discopar-
ty met uitstapjes naar het heden 
met DJ La Lique. Strand: Paal 68 in 
Zandvoort. Gratis entree.

Cabarestafette

20.15 | Drie talenten op één 
avond voor de prijs van één, dat 
is al meer dan 25 jaar de succes-
formule van Cabarestafette. Met 
deze avond Martijn Hillenius, 
Jasper van Kuijk en Ellen Dikker. 
€ 19,50 | € 16,50 | € 13,50. Stads-
schouwburg Haarlem.

Roze Schuimparty

22.00 | 'Mixed Edition' in het 
kader van Haarlem Roze Stad. € 
15,-. Gay café Wilsons, Gedempte 
Raamgracht 78 in Haarlem. Reser-
veren aangeraden via roland@
wilsons.nl. www.wilsons.nl

Patronaat

20.30 | Jungle by Night. Negen 
piepjonge Amsterdamse jon-
gens die funken en grooven als 
doorgewinterde Afrikaanse rot-
ten. € 12,50. Kleine Zaal. 22.00 | 
Prosperity Productions Presents: 
Hardstyle Scene invites Punk. 
Diverse line up. € 23,- [18+], Grote 
Zaal. 23.00 | Dikke Dubstep: Soap 
Dodgers [UK] & Stinkahbell [UK] 
+ NickSN & Architects. € 9,- [18+], 
Kleine Zaal.

Zondag 13 mei

Hans Asselbergs

13.00 | Een hele middag heden-
daagse muziek uit het oeuvre 
van Hans Asselbergs wordt in de 
Grote of St. Bavo Kerk, op de Grote 
Markt en in de Philharmonie uit-
gevoerd. Ook is er een expositie 
over de muziek van Asselbergs 
in de Vishal. De officiële boek-
presentatie vindt eveneens op 13 
mei plaats. € 25,-. Meer informa-
tie: www.theater-haarlem.nl

Hot Club de Frank

13.00 | Gipsy jazz en klezmer-
muziek waarbij de band Fransta-
lige nummers laat horen. Gratis. 
Muziekpaviljoen, Raadhuisplein 
in Zandvoort.

Kris Berry

14.30 | Kris Berry - 'Marbles'. Zeer 
prettig in het gehoor liggende 
jazzy popliedjes van deze uit 
Curacao afkomstige zangeres. 
Een weinig alledaags, aangenaam 
geluid. € 15,-. Theater Caprera.

Verjaardagsconcert

15.00 | Als je Pim Reiding heet 
en de scepter mee mag zwaaien 
over 't Mosterdzaadje, heb je de 
eer op je verjaardag zelf een con-
cert samen te stellen. Fluitiste 
Dasha Beltiukova en pianist Vital 
Stahievitch spelen werken van 
Schubert, Brahms, Mel Bonis, 
Otar Taktakshivili en Sergey Bel-
tiukov. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

haarlem - Op vrijdag 11, zaterdag 12 
en zondag 13 mei zal in de Haarlem-
se wijk De Vijfhoek alweer voor de 
zevende keer de Vijfhoekkunstroute 
gehouden worden. Deze wijk, ook wel 
de Jordaan van Haarlem genoemd, 
zal weer het bruisende middelpunt 
zijn van allerlei hoogwaardige acti-
viteiten op artistiek gebied zoals: de 
overzichtsexpositie en muziek in de 
Nieuwe Kerk, exposities in ateliers, 
gastruimtes, etalages, de Stadsbibli-
otheek en weer een beeldentuin in het 
Proveniershof.

door René Snoeks

In het Proveniershof is onder de 
naam !WOW! ('World Of Weara-
ble Art') een expositie ingericht 
met extravagante kledingstukken 

gemaakt van vreemdsoortige mate-
rialen. Vrijdagavond 11 mei worden 
ze tijdens de opening in een parade 
getoond aan het publiek en door 
een jury beoordeeld (Nieuwe Kerk, 
vanaf 19.30 uur). De parade wordt 
gevolgd door een optreden van 
Merel Moistra, die liedjes zingt uit 
haar nieuwe cabaretshow.
De bibliotheek geeft dit jaar ook 
acte de presence: in de antieke 
studiezaal tonen tien van de deel-
nemende kunstenaars hun werk in 
een veelzijdige expositie. De Nieu-
we Kerk, waar net als in vorige jaren 
de overzichtsexpositie is ingericht, 
zal het hele weekend het podium 
zijn voor een keur aan muzikanten. 

Zaterdag worden de optredens geor-
ganiseerd door leerlingen van de 
Haarlemse Music Academy en ook 
zondag is er een veelzijdig muziek-
programma, wat beschreven staat 
op de affiches en boekjes die in de 
Kerk verkrijgbaar zijn.
Speciaal uw aandacht voor de expo-
sitie die is ingericht in een van de 
oude hofjeshuizen aan het Prove-
niershof. Men vindt hier het werk 
van Wim Sterrenburg, een eigen-
zinnige authentieke kunstenaar die 
in het centrum van Haarlem woon-
de en vanaf het begin meedeed aan 
de Vijfhoekkunstroute. Wim over-
leed afgelopen maart op 85-jarige 
leeftijd en ter nagedachtenis aan 
hem heeft een aantal kunstenaars 
werken die zij met hem ruilden of 
van hem kregen ter beschikking 
gesteld om deze expositie mogelijk 
te maken.
Op het Wilsonsplein, waar het 
grote betonnen bassin juist verzon-

ken is onder het speelveld, biedt 
graffitikunstenaar Erik Heijbroek 
de mogelijkheid om oude kleding-
stukken 'op te pimpen' tot kleur-
rijke kunstwerken.
De Vijfhoekkunstroute 2012: kom 
langs om het feest der kunsten te 
aanschouwen tijdens het weekend 
van de 12 en 13 mei. x

Parade van kunsten in de Vijfhoek

De beeldentuin in het Proveniershof 
(Foto: R.S.P. ©2012).

De Nieuwe Kerk als expositieruimte (Foto: R.S.P. ©2012). x

haarlem - Christine Peursum en 
Hannes Kuiper, echtgenoten en 
compagnions in de kunst, zijn dit 
weekend 45 jaar getrouwd. Dat 
willen ze weten én vieren met 
Haarlem, die geinige stad om in te 
wonen en te werken. Tijdens de Vijf-
hoekkunstroute zetten ze de deu-
ren open en nodigen iedereen uit 
om van de  bruidsuiker te komen 
genieten. Bezoekers zijn van harte 
welkom in de Korte Houtstraat 18. x

Trouwfeestje

Haarlemse Dichtlijn 2012

haarlem/regio - Op zaterdag 12 en 

zondag 13 mei is het weer Nationale 

Molendag. Dit jaar met een extra 

feestelijk tintje. Het is namelijk 

voor de veertigste keer dat dit 

unieke molenevenement wordt 

gehouden. Jong en oud kunnen op 

deze twee dagen weer volop genieten 

van dit oer-Hollandse monument. 

Overal in het land zetten molenaars 

de molendeur en open voor bezoek.

Velen van hen organiseren allerlei 
activiteiten in en rond de molen, 
variërend van brood  bakken en 
exposities tot markten en wandel- 
en fietstochten. Ook voor kinderen 
worden allerlei activiteiten georga-
niseerd.
Ieder jaar organiseert De Holland-
sche Molen in samenwerking met 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
dit landelijke molenevenement. 
Dit jaar staat de Nationale Molen-
dag in het teken van verhalen op 
en rond de molen. Het publiek is 
uitgenodigd om bijzondere ver-
halen, gedichten en legendes over 
het leven op en rond de molens te 

ontdekken.
Ook de Molen van de Schoterveen-
polder aan de Jan Haringstraat in 
Haarlem-noord doet beide dagen 
mee. Op zaterdag en zondag is men 
welkom tussen 10.00 en 17.00 uur 
om de molen te bekijken, krijgen 
bezoekers informatie over de wer-
king en de geschiedenis van de oud-
ste molen van Haarlem en worden er 
lekkere pannenkoeken gebakken.
De aandacht voor molenverhalen 
sluit aan op het Jaar van het Imma-
terieel Erfgoed. Molens zijn volgens 
De Hollandsche Molen bij uitstek 
de plek waar het materieel en het 
immaterieel erfgoed elkaar ontmoe-
ten.
De Nationale Molendag maakt deel 
uit van de BankGiro Loterij Molen-
dagen die georganiseerd worden 
door De Hollandsche Molen. Alle 
Haarlemse molens doen mee aan 
dit landelijke evenement. Kijk om 
erachter te komen welke molens er 
nog meer meedoen en wat er zoal is 
te beleven op www.nationalemolen-
dag.nl. x

Op en rond de molen

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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Heemstede/regio - Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding opent op vrijdag 
1 juni de deuren van haar nieuwe 
Afscheidscentrum aan de Herenweg 92 
in Heemstede. Het betreft het historische 
pand naast de Bavokerk. Deze nieuwe 
locatie biedt nabestaanden, naast de 
huidige dienstverlening, de mogelijkheid 
tot het nemen van persoonlijk afscheid in 
een intieme sfeer.

Marry Brokking legt uit: “Als een overledene 
om welke reden dan ook niet thuis opgebaard 
kan worden, is dit nu mogelijk in ons 
Afscheidscentrum.  We hebben bewust een 
huiselijke sfeer gecreëerd, zodat de familie 
zich zoveel mogelijk thuis kan voelen. Met 
een eigen sleutel kan men op ieder moment 
naar de afscheidskamer.”
Brokking & Bokslag is een uitvaartonder-
neming, die sinds vijftien jaar in Zuid-
Kennemerland persoonlijke dienstverlening 
biedt op het gebied van uitvaartzorg. “We 
zijn een klein team dat volledig bestaat uit 
vrouwelijke uitvaartbegeleiders en werken 
vooral in Heemstede, Haarlem, Bloemendaal 
en Aerdenhout. Maar ook in de omliggende 
gemeenten verzorgen wij uitvaarten. Het is 
voor nabestaanden heel belangrijk dat de 
uitvaart een eigen, persoonlijke invulling 
krijgt. Dat kan op verschillende manieren. 

Bijvoorbeeld door muziek, gespeeld door een 
kleinkind of met een ’doe het zelf’ kist. Dit is 
een kist die kinderen, familieleden of vrienden 
zelf in elkaar zetten voor de overledene. 
Samen iets doen geeft een stimulans voor de 
gezamenlijke rouwverwerking.”
De dienstverlening vindt plaats bij de mensen 
thuis. Maar voor het afsluiten van het laatste 
hoofdstuk van het leven, is regelmatig 
behoefte aan een locatie buitenshuis 
waar men afscheid kan nemen. “Om in die 
behoefte te voorzien hebben wij gekozen 
om, als extra dienstverlening, ook een eigen 
Afscheidscentrum te openen. 
De komende tijd concentreren we al 
onze activiteiten vanuit dit nieuwe 
Afscheidscentrum. Dit betekent voor 
nabestaanden dat zij 24 uur per dag, zeven 
dagen per week afscheid kunnen nemen 
van hun dierbare in één van de twee 
afscheidskamers. Tijdens kantooruren dient 
de locatie tevens als coördinatiecentrum 
voor de uitvaarten die in de regio Zuid-
Kennemerland worden verzorgd. Daarvoor 
zijn we nu al bereikbaar aan de Herenweg 92 
in Heemstede.”

Kijk voor meer informatie op 
www.brokkingenbokslag.nl 
of bel 023-5310238

Nieuw Afscheidscentrum Brokking & Bokslag
Bewust een huiselijke sfeer

Peter Mulder
Grafbeplanting,

grafverlichtingen,
grafaanleg 

& onderhoud 
en stijlvolle 

rouwbloemwerken
Telefoon: 023 - 538 37 95
Mobiel: 06 - 215 028 48
www.grafbeplanting.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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zandvoort - Vorig jaar werd deze race 
voor het eerst gehouden in de Zand-
voortse Kerkstraat. Op de vraag wie 
het snelst het parcours op hakken 
met een minimale lengte van 7 cen-
timeter kon afleggen werd in twee 
categorieën, namelijk de dames en 
de heren, antwoord gegeven. Vorig 
jaar liepen de mannen en vrouwen 
nog samen in één race, maar de 
overmacht van de mannen noopte 
de organisatie om twee aparte races 
te houden. Zowel Mario Gomes en 

Marie Piere Louis ontvingen beiden 
een tegoedbon van € 300,-, vrij te 
besteden bij de deelnemende win-
kels en horecagelegenheden. Een 
apart gezicht blijft het wel, vooral 
de heren op hoge hakken. Het weer 
werkte mee met een lentezonnetje 
en er was daardoor ook veel publiek 
op de been. Uitslag Heren: 1. Mar-

cio Gomes, 2. Sule Yu en 3. Demitri 
Bluijs. Uitslag Dames: 1. Marie-Pier-
re Louis, 2. Rianne Kleine Buske, 3. 
Marjaro Schotvanger. x

Atleten op hakken

Terwijl het bij één deelnemer gelijk bij de start al misgaat, verging zijn buur-
man het Marcio Gomes een stuk beter (Foto: www.ovmfotografie.nl - Natascha 
Wiegman).

Ook de dames kregen met Marie-Pierre Louis (midden) een winnares met een 
exotische naam (Foto: (Foto: www.ovmfotografie.nl - Natascha Wiegman). x

overveen - De verkeerspolitie heeft 
zondagavond vanaf 19.00 uur en 
in de nacht van zondag op maan-
dag tot 01.00 uur een alcoholfuik 
neergezet op de Zeeweg. Hier-
bij nam de politie bij ruim 600 
bestuurders een blaastest af. In 
totaal werden 21 drankrijders uit 
het verkeer gehaald. Vijf drankrij-
ders bleken zo ernstig onder 
invloed van alcohol te verkeren, 
dat de politie direct hun rijbewijs 
invorderde. Deze vijf drankrijders 
zijn voorlopig hun rijbewijs kwijt. 
De politie controleerde tijdens de 
alcoholcontrole in Overveen niet 
alleen automobilisten, maar ook 
motorrijders, bromfietsers en 
snorfietsers. Dit is standaard en 
gebeurt bij alle alcoholcontroles 
in Kennemerland. x

Eén controle: 21
drankrijders

Im Memoriam Woodstock '69
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bloemendaal - Het is oktober 2011 als 
ik een interview doe met Kees van 
Gruting. De centrale vraag is: "Wat 
zijn het eigenlijk voor mensen die 
zijn gekozen om ons te besturen?" 
Dat het interview nooit is geplaatst 
komt omdat Van Gruting bij lezing 
van de tekst vond dat het best wat 
minder over hemzelf mocht gaan en 
wat meer over de software die hij ver-
koopt. Maar van die software kwamen 
weer nieuwe versies uit, zodat het 
beter was nog even te wachten. Op 11 
mei is Kees plotseling overleden. Toe-
vallig net op de dag dat zijn software 
opnieuw een prestigieuze prijs krijgt. 
Stukjes uit het september interview 
zijn nu verwerkt in deze herinnering.

door Ruud Vader

Bij Van Gruting is het handiger om 
te vragen wat hij eigenlijk niet doet. 
Zijn 70 jaar zie je bij hem niet en als 
hij begint over de software program-
ma's, dan moet je daar wel een paar 
uur voor uittrekken. In de gemeen-
teraad spreekt hij bedachtzaam en 
is over sommige onderwerpen zeer 

uitgesproken. Er zijn tal van zaken 
waar hij zich zorgen over maakt. 
Maar deze keer gaat het niet over 
de actuele politiek. Hij was apothe-
ker, werkzaam als inspecteur volks-
gezondheid onder anderen bij het 
VN bureau tegen Narcotic Drugs. 
Hij verbleef veel in het buitenland 
onder andere in Geneve, Wenen 
en de Verenigde Staten en, voor de 
World Health Organisation, vijf jaar 
in Kopenhagen.
Deze mens heeft brede belangstel-
ling, hij is dol op muziek, hij zingt 
zelf, hij fotografeert, vooral het 
portret interesseert hem. Hij ten-
nist, hij golft, hij is lid van vereni-
gingen als de Rotary en de Sociëteit 
Trou moet Blijcken maar bovenal 
heeft hij groot respect voor mens 
en dier. Hij is zeer maatschappe-
lijk bewogen en hij zoekt tal van 
zaken tot op de bodem uit om een 
zo eerlijk mogelijk beeld te schet-
sen van onderwerpen waar je over 
moet praten en brainstormen. Niet 

hijzelf maar het onderwerp is de 
hoofdzaak.
Een dapper en rechtvaardig man is 
van ons heengegaan. Kees, het was 
een voorrecht je te mogen ontmoe-
ten. x

Kees van Gruting: bescheiden en
strijdbaar raadslid en veel meer

In Memoriam

Kees van Gruting zocht veel dingen tot op de bodem uit om een zo eerlijk mogelijk 
beeld te krijgen (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - In verband met het 
overlijden van Kees van Gruting is 
in overleg met de fractievoorzit-
ters besloten deze week niet te 
vergaderen. Dat betekent dat de 
commissies van afgelopen dinsdag 
(Bestuur & Middelen) en woensdag 
(Samenleving), de commissies waar 
Van Gruting deel vanuit maakte, 
zijn verplaatst. Ook de raad wordt 
dan een week opgeschoven en het 
CVO en Presidium twee dagen ver-
plaatst. De nieuwe planning is dan 
dinsdag 22 mei commissie Bestuur 
& Middelen, woensdag 23 mei com-
missie Samenleving, donderdag 24 
mei CVO en Presidium en eventueel 
extra raad (nog niet vastgesteld) 
donderdag 31 mei. x

overveen - In de nacht van donder-
dag op vrijdag heeft er even na 
middernacht een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de Brouwers-
kolkweg. Een auto met twee inzit-
tenden raakte door nog onbekende 
oorzaak van de weg en belandde 
tegen een boom. De bijrijder, een 

38-jarige Amsterdammer, heeft de 
aanrijding helaas niet overleefd. De 
bestuurder, een 30-jarige Haarlem-
mer, kon vrijwel direct na het onge-
val op eigen gelegenheid uit de auto 
komen, hij is daarna overgebracht 
naar een ziekenhuis. De politie doet 

Man overleden na aanrijding
heemstede - Op woensdag 23 mei 
organiseert CDA Heemstede een 
open discussie avond in het Raad-
huis van Heemstede, met als thema 
de actualiteit in de politiek lande-
lijk en lokaal. Gezien de actualiteit 
van de landelijke verkiezingen en 
de lopende discussie over de lijst-
trekker-keuze binnen het CDA is 
vuurwerk verzekerd in een dis-
cussie met Jack de Vries. Sylvia 
Dekker, innovatief ondernemer 
in de uitvaartsector en directeur 

van Memorial Design BV - en niet 
politiek actief - zal de avond bege-
leiden en in het kader van Heem-
steeds ondernemerschap plaatsen. 
De avond heeft een open karakter 
en ieder uit Kennemerland is van 
harte welkom vanaf 20.00 uur in 
het Raadhuis in Heemstede. x

'Vuurwerk verzekerd'
Discussie met Jack de Vries

Jack de Vries tijdens een Trefpunt-
bijeenkomst in Bennebroek in 2008 
(Foto: Ruud Vader).

heemstede - Willeke van der Meer, 
mede-eigenaar van Boekhandel 
Blokker is genomineerd voor de 
Beste boekverkoper 2012. Wille-
ke van der Meer nam samen met 
Arno Koek in 2006 Boekhandel 
Blokker in Heemstede over en is 
volgend jaar 25 jaar werkzaam 
in het boekenvak. Ze begon haar 
loopbaan bij Boekhandel Kooyker 
in Leiden. In 2008 werd Arno Koek 
al gekozen tot de beste Boekverko-
per van het jaar. x

Nominatie

heemstede - Voorlopig als proef tot de 
zomer houden de wethouders van de 
gemeente Heemstede één keer in de 
maand spreekuur op locatie. Inwo-
ners kunnen hier zonder afspraak 
langskomen om in gesprek te komen 
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pie-
ter van de Stadt. Het eerstvolgende 
spreekuur is op vrijdag 25 mei tus-
sen 10.00 en 12.00 uur in de Prince-
hof aan de Glipperweg 57.

Het spreekuur van de wethouders 
is voor inwoners een laagdrempe-
lige manier om met de wethouders 
in contact te komen. Om die reden 
kiezen de wethouders wisselende 
locaties, verspreid over Heem-
stede. Het eerste spreekuur vond 
plaats in het centrum van Heem-
stede, in de bibliotheek aan het 
Julianaplein. De inwoners wisten 
de wethouders hier goed te vin-
den, gezien de continue aanloop 
van bezoekers. Het laatste spreek-
uur voor de zomer is op vrijdag 22 
juni; hiervoor wordt een locatie bij 
het station gezocht.

Luisterend oor
Heemstede is een mooie en pret-
tige woongemeente. Veel zaken 
zijn goed georganiseerd en over 
het algemeen zijn burgers tevre-
den over hoe het in het dorp gere-
geld is. Dat neemt niet weg dat de 
wethouders als bestuurder voort-
durend het oor te luisteren willen 
leggen over zaken die inwoners 
bezighouden. Wat gaat er goed? 

Wat kan er beter? De wethouders 
zijn één keer in de maand op wis-
selende locaties in Heemstede 
aanwezig, voorlopig als proef tot 
de zomer.
Het spreekuur is een aanvulling 
op de inloopochtend bij de burge-
meester, elke eerste vrijdag van de 
maand. Het is ook bedoeld als aan-
vulling op de mogelijkheden die 
burgers hebben om de leden van 
het college van burgemeester en 
wethouders rechtstreeks te bena-
deren via e-mail of telefoon. x

Wethouders in de wijk
Vrijdag 25 mei in de Princehof

heemstede - De politie heeft in de 
nacht van zaterdag op zondag een 
43-jarige man zonder vaste woon 
of verblijfplaats aangehouden op 
verdenking van fietsendiefstal. 
Rond 00.30 uur belde een oplet-
tende getuige de politie. Hij zag de 
verdachte rommelen aan fietsen 
op de Binnenweg in Heemstede. 
Agenten snelden ter plaatsen en 
zagen de verdachte fietsen op de 
kruising Dreef en Paviljoenweg en 
gaven hem een stopteken. Toen 
bleek dat de verdachte inbrekers-
werktuig in zijn tas had is hij aan-
gehouden en overgebracht naar 
het politiebureau in Heemstede 
voor verhoor. Na onderzoek in de 
buurt werd een losgeknipte fiets 
aangetroffen. Deze en de fiets 
waar de verdachte op reed zijn in 
beslag genomen. De politie maakt 
proces-verbaal op. x

Fietsendief
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SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

•  Miljoenenspel, elke zaterdag 
kans op € 1 miljoen voor 
maar € 5,-

•  Lotto jackpot a.s. zaterdag 19 mei 
€ 9.5 miljoen

•  Nieuwe schoolagenda's zijn binnen 

•  Tip van de week: 
Sharon Bolton – Bloedschade

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

Inschrijven voor 15 Juli 2012

3 x per week training met 

Better Belly 4 weken achter elkaar.

Prijs € 39,50 p.p.
( i.p.v. € 74,50)

Kleverlaan 204
2023 JM Haarlem
 023 - 527 52 41

www.squashhaarlem.nl
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

bloemendaal - Zaterdag 19 mei wordt 
in het Tetterodehal in Overveen de 
dag van de toegankelijkheid gevierd. 
Het wordt een leerzame en sportieve 
dag voor jong en oud waarop je ziet 
hoeveel drempels er in onze samen-
leving zijn, zowel letterlijk als figuur-
lijk. Er zijn diverse rolstoelclinics met 
onder andere hockey, basketbal en 
tennis, een demonstratiewedstrijd 
van lokale toppers en voor de kinde-
ren is er een opblaas fun parcours. De 
organisatie is in handen van stichting 
't WEB en Bovenlander en Bovenlan-
der. Wethouder Ton Bruggeman blikt 
alvast vooruit.

door Ruud Vader

Stichting 't WEB behartigt de belan-
gen van gehandicapten en chro-
nisch zieken in Zuid-Kennemer-
land. In 2011 kreeg 't WEB de vraag 
van het college van Bloemendaal 
om onderzoek te doen naar de mate 
van toegankelijkheid van openbare 
gebouwen en sportaccommodaties 
in de gemeente. Dit onderzoek 
richtte zich op de bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en bruikbaarheid 
van de publieke voorzieningen voor 
mensen met een functiebeperking. 
Ook veiligheid en vluchtwegen 

zijn bekeken. Voor de sportaccom-
modaties zijn zowel de bezoekbaar-
heid alsook de mogelijkheden van 
sportbeoefening onderzocht en 
inzichtelijk gemaakt. Het onder-
zoeksrapport wordt zaterdag om 
12.00 officieel gepresenteerd.

Gekantelde WMO aanpak
Namens het college zal wethouder 
Bruggeman het rapport in ont-
vangst nemen. Hij is blij met de 
inhoud ervan, want het gaat in de 
gemeente de goede kant op met toe-
gankelijkheid van overheidsgebou-
wen, winkels, stations, sportcom-
plexen, kust, strand en uitgaans-
gelegenheden. Maar hij glundert 
volop als hij uitlegt dat dit nu een 
voorbeeld is van een nieuwe aan-
pak van onderwerpen uit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). Is dat een nieuwe manier 
van besturen? Bruggeman: "Nee, 
wij spreken liever over kantelen. 
Vroeger werd van bovenaf bedacht 
welke voorzieningen goed zouden 
zijn en dan konden Bloemendalers 
daarop reageren. Met de gekantelde 
aanpak bedenken burgers en instel-
lingen zelf wat men nodig heeft en 
probeert de gemeente zulke initi-
atieven zo veel mogelijk te onder-
steunen. Dat gaat sneller en de fase 
van het creëren van draagvlak kun 
je overslaan. Dat is als het ware 
ingebakken."
Wie zaterdag het feestje wil mee-
maken is van harte uitgenodigd. 
Jong, oud, gehandicapt of gezond 
en de toegang is gratis. Locatie: Tet-
terode Sportcomplex, Tetterode-
weg 15 in Overveen, van 11.00 tot 
15.00 uur. x

"Bloemendaal is al goed op
weg naar toegankelijkheid"

Uitreiking onderzoeksrapport en gratis clinics

Wethouder Ton Bruggeman glundert bij Sportcomplex Tetterode als hij vooruit 
blikt op de Dag van de Toegankelijkheid, zaterdag 19 mei (Foto: Ruud Vader).

bennebroek - De gemeente Bloemen-
daal heeft afgelopen vrijdag omge-
vingsvergunning verleend voor de 
bouw van een nieuwe St. Franciscus-
school aan de Kerklaan in de Oude 
Kern van Bennebroek. Tevens is er 
een vergunning afgegeven voor de 
sloop van een deel van de bestaande 
school en voor de plaatsing van drie 
noodlokalen.

Deze noodlokalen worden alleen 
gebruikt tijdens de sloop en de 
bouw. De sloop betreft uitsluitend 
het niet monumentale deel van de 

school. De vergunning is verleend 
op basis van het op dit moment 
geldende bestemmingsplan Benne-
broek uit 1976.
De bouw van een nieuwe school 
is op woensdag 8 mei ook bespro-
ken bij de klankbordgroepbijeen-
komst Oude Kern Bennebroek. De 
gemeente heeft deze klankbord-
groep opgericht om met omwoners 
van gedachte te wisselen over een 
nieuw bestemmingsplan voor dit 
gebied. Naar verwachting stelt het 
college het voorontwerp bestem-
mingsplan in de zomer vast. x

Gemeente geeft vergunning voor
nieuwbouw St. Franciscusschool

bennebroek - Op 6 mei jongstleden 
bezocht burgemeester Nederveen 
het echtpaar Ton en Dineke Strikkers, 
beiden 87 jaar, in woonzorgcentrum 
Meerleven in Bennebroek. Op 14 mei 
waren ze 65 jaar getrouwd.

Ton en Dineke trouwden in 1947. 
Een nare tijd brak aan, want vlak 
na de bruiloft moest Ton naar Indo-
nesië. Hij was ingedeeld bij de Prin-
ses Irene Brigade. Drie jaar lang zat 
Dineke in angst op hem te wachten. 
Gelukkig kwam hij in 1950 onge-
schonden weer terug.
Een jaar later werd hun eerste doch-
ter geboren, Edith Dorothea. In 
1954 kwam daar hun tweede doch-
ter bij, Irma Charlotte. Ton werkte 
in het bankwezen en Dineke had 
diverse banen. Beiden gingen vroeg 
met pensioen en hebben zodoende 
lang kunnen genieten van het vrije 

leven. Wel deden ze nog vrijwilli-
gerswerk in het verzorgingstehuis 
van Dineke's moeder. De bewoners 
hiervan werden door hen verblijd 
met allerlei uitstapjes en evene-
menten in het huis.
Naast klassieke muziek was tennis 
een grote passie van beiden. Zowel 
op de baan als in het organiseren 
van toernooien. Ton moest noodge-
dwongen stoppen met tennis toen 
vijftien jaar geleden de ziekte van 
Parkinson bij hem werd gecon-
stateerd. Sinds een jaar of zeven 
wonen ze nu in Meerleven, waar ze 
het prima naar hun zin hebben. De 
kinderen zijn altijd het belangrijk-
ste in hun leven geweest en later de 
kleinkinderen en nu ook nog een 
achterkleinkind. Ze zijn nog steeds 
gek op elkaar. x

65-jarig buidspaar krijgt een
bezoekje van burgemeester

(Publiciteitsfoto).

overveen - Op de Elswoutlaan is 
zaterdagmiddag een bromfietser 
gewond geraakt. Rond 15.30 uur 
wilde een automobilist afslaan naar 
de tennisbaan, maar zag daarbij een 
bromfietser op het fietspad over het 
hoofd. De jongen op de bromfiets 
kwam vervolgens in botsing met de 
auto en kwam daardoor ten val. In 
eerste instantie leken de verwon-
dingen van de bromfietser vrij ern-
stig waardoor er direct meerdere 
ambulances werden gealarmeerd. 

Bij aankomst van de hulpdiensten 
bleek dit gelukkig niet het geval 
en konden de andere ambulances 
terugkeren. De jongen is na de eer-
ste zorg door het ambulanceperso-
neel overgebracht naar het zieken-
huis voor verdere behandeling. De 
auto liep door het ongeval flinke 
schade op en is in de loop van de 
middag weggesleept. x

Auto schept bromfietser

(Foto: Rowin van Diest).

overveen - Op woensdagdag 23 mei 
is het weer tijd voor de jaarlijkse 
scheerbeurt van alle schapen uit 
de Kennemerduinen. Van 14.00 
tot 16.00 uur is publiek welkom 
bij de groene loods aan de Water-
leidingweg, om te komen kijken 
hoe de scheerder vakkundig de 
schapen van hun wollen jas ont-
doet. Vragen over de schaapskud-
de kunnen worden gesteld aan de 
schaapherder die samen met haar 
honden aanwezig is. De geschoren 
wollen zijn deze dag te koop voor 
€ 5,- euro per vacht. De groene 
loods is te bereiken via het hek 
aan de Zeeweg. Dit hek is aan de 
zeeweg naast de ingang van par-
keerterrein Koevlak. Vanaf Koe-
vlak zullen er routebordjes zijn 
naar de groene loods. Aanmelden 
is niet nodig. Honden zijn niet toe-
gestaan bij deze activiteit. x

Schapen NPZK
doen jasje uit
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FEESTWEEK BENNEBROEK

 voor senioren en jonge senioren, met optreden van 
popkoor Harlem Nocturne
Vervoer nodig? Bel locatie Bennebroek

, van 10.00 - 12.00 uur 

 van 10.00 tot 11.30 uur. Vierde woensdag van de 
maand speciale koffieochtend!

- ,
om 12.30 uur, Meerleven

-
- , om 12.30 uur, Adventskerk
- ,

, Zijlweg Haarlem 
, om 17.45 uur

, rondleiding in proef- en pluktuin, 
met koffie/thee en wat lekkers

, 10.00 - 12.30  uur 

, met uw telefoon kunt u meer dan alleen maar bellen!
Vanaf  15.00 - 17.00 uur, 3 lessen

, hoe zet u informatie, muziek en films 
op uw computer

 15.00 - 17.00 uur

, Tetterodestraat 109, Haarlem

Wij halen u thuis op en brengen u naar een adres in de gehele ge-
meente en naaste omgeving.

(zoals arts) en kunnen u ook begeleiden. 

-

- 6

-

, 10.00 uur vanaf ’t Panneland

, 10.00 uur 

, korte wandeling, 10.00 uur 

, 10 uur ‘t Panneland

 van 10.00 – 17.00 uur 

-
broek Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop 
en gratis entree

-
nebroek. Leeftijd 12 - 20 jaar, vrije inloop en gratis entree

 van 14.00 - 16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis in 
Vogelenzang. Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree

 tussen 10.00 – 14.00 uur JIP Bloemendaal op 

 van 15.30 – 16.30 uur sport & spel Bennebroek

 van 15.00 - 17.00 uur Inloopmiddag Dorpshuis in Voge-
lenzang. Leeftijd 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis entree

 van 16.00 - 18.00 uur GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop en 
gratis entree

-
nebroek. Leeftijd 12 - 20 jaar, vrije inloop en gratis entree
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bloemendaal aan zee - Vorige week 
dinsdag was er een bijzondere bij-
eenkomst van diverse betrokkenen 
en belanghebbenden inzake de 
geluidsperikelen op het Bloemen-
daalse strand bij Woodstock '69. 
Naast uitbater Michel Verhoeve waren 
wethouder Annemieke Schep en 
enkele dames uit IJmuiden aanwezig. 
Laatstgenoemden hadden de afgelo-
pen twee jaar naar eigen zeggen veel 
overlast van de geluidsgolven die op 
feesten werden geproduceerd.

door Onno van Middelkoop

Woodstock '69 realiseerde in samen-
werking met het Haarlemse bedrijf 
React, leverancier van audiovisu-
ele faciliteiten, een audiosysteem 
waarmee het geluid niet boven de 
toegestane limiet van 103 decibel 
uit kan komen. Verspreid over het 
hele paviljoen hangen DB-meters 
op strategische punten, zodat ieder-
een de decibellen letterlijk kan 
zien. Ook als een enthousiaste DJ 
de schuiven open knalt, wordt het 
geluid beperkt door zogenaamde 
'limiters'.

Eerlijk is eerlijk
De gemeente Bloemendaal kreeg 
de afgelopen zomerseizoenen 
regelmatig klachten binnen over 
de geluidsoverlast. Mensen op de 
nabijgelegen campings Duinrand 
en De Lakens klaagden, maar ook 
strandpubliek én vanuit de Ken-
nemerboulevard in IJmuiden kwa-
men klachten binnen. Verhoeve: 
"Ik ben horecaondernemer, ik wil 
biertjes tappen en mij geen zorgen 
maken over het volume van de 
muziek. Op een gegeven moment 
ben in IJmuiden geweest toen er 
klachten over kwamen. Eerlijk is 

eerlijk: ik ben echt geschrokken 
van wat ik daar hoorde. Zelf stoor 
ik me niet zo snel, maar ik kan 
me voorstellen dat mensen het 
irritant vinden."
Tijdens de presentatie, waarbij 
regelmatig een discussie ontstond, 
bleek dat de critici nogal sceptisch 
waren. Dat bleek uiteindelijk meer 
te komen doordat er volgens hen 

niet adequaat was gereageerd op 
de klachten uit het verleden. Wet-
houder Schep trok zich dat aan en 
beloofde beterschap. Over de over-
last van vorig jaar zei een betrok-
kene: "Los van of de muziek wel 
of niet je smaak is, hadden we erg 
veel last van de harde bassen. Dat 
gebeuk maakt je op een gegeven 
moment gewoon murw. We willen 
dit jaar echt niet een herhaling van 
zetten."

Nog geen stranddag
Gezien de weersomstandigheden 
van dit seizoen tot nu toe laat de 
echte test nog even op zich wach-
ten. Verhoeve: "We zijn nu al vijf 
of zes weken open en hebben nog 
geen goeie stranddag gehad." Het 
nieuwe akoestische plan voorziet 
in diverse nieuwe maatregelen. De 
grootste aanpassing is het verplaat-

sen van het podium buiten. Stond 
de geluidsrichting eerder naar het 
noorden, dus richting IJmuiden, 
nu is het podium richting zee 
geprojecteerd. Aan de achterkant 
van het podium zijn geluidswe-
rende schotten gemaakt, gevuld 
met zand. Dat moet de overlast 
naar de campings voornamelijk 
opvangen. Verder wordt het geluid 
'getunneld' richting zee, zodat de 
geluidsgolven in ieder geval niet 
meer direct richting IJmuiden 
kunnen worden geblazen.
Voor het podium 'voel' je de bassen 
in je lijf, even verderop zit je op 
het terras en kun je een normaal 
gesprek voeren tijdens het eten. 
Dat bleek uit de test die dinsdag 
werd gedaan. Daarnaast zijn aller-
lei technische akoestische maat-
regelen getroffen die het geluid 
vooral heel lokaal moet houden. 
Daarbij valt te denken aan een 
opstelling die ook antigeluid pro-
duceert, waardoor vooral de bas-
sen tot voornamelijk Woodstock 

Gecontroleerd 'beuken'
Nieuwe proefopstelling geluidsinstallatie Woodstock '69

Michel Verhoeve (rechts) geeft een presentatie over het nieuwe akoestische 
systeem (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Het geluid knalt uit de speakers van het podium; wethouder Schep 'trekt de 
volgende keer andere kleren aan...' (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

spaarnwoude - Het is lente en dus weer 
tijd om er op uit te trekken. Een wan-
deling of fietstocht in de natuur doet 
iedereen goed. Je komt de mooiste 
plekjes tegen, waar je kunt genieten 
van de natuur en even kunt stoppen 
voor een kopje koffie of een lekker 
broodje. Wie liever nog actiever bezig, 
kan dat natuurlijk ook. Spaarnwoude 
is er helemaal klaar voor.

In het recreatiegebied kan worden 
gefietst en gewandeld. Volg één van 
de uitgezette routes, en geniet van 
de verrassend groene omgeving. De 
routes hebben een eigen lengte en 
karakter en zijn gratis te downloa-
den via de website. Ook is er een 
fiets- en wandelideeënkaart die alle 
routes bevat van de recreatiegebie-
den in Noord-Holland. Deze zijn gra-
tis af te halen bij informatieboerderij 
Zorgvrij.  In voor wat spannenders? 
Dan kun je terecht bij één van de 
vele ondernemers in het gebied. Zij 
bieden een breed scala aan activitei-
ten aan. Zo kun kano's, roeiboten en 
waterfietsen worden gehuurd, is er 
de mogelijkheid tot golfen, skeele-
ren, joggen, en paardrijden. En dat is 
nog maar een greep uit alle activitei-
ten die in het gebied zijn te doen.
Ook voor de stoere actieveling is er 
genoeg te doen in het gebied. Een 

ware belevenis is het rijden op een 
quad op het speciale parcours. Ook 
kun je paintballen, klimmen of 
indoorskiën.
Voor een langer verblijf in Spaarn-
woude kan men terecht op de 
Droomparken Buitenhuizen en 
Spaarnwoude, logeren in Hotel-
Resort Spaarnwoude, kamperen 
bij de boer, of slapen bij de bed en 
breakfast van Villa Zomerdijk, om 
de volgende dag rustig te beginnen 
voor het echte vakantiegevoel. Op 
informatieboerderij Zorgvrij wor-
den voor kinderen tot en met 12 jaar 
in de schoolvakanties, op woensdag-
middag en in het weekend leuke 
activiteiten georganiseerd. Ook kun-
nen ze met de boer op stap of kijken 
bij het schapenscheren. De schapen 
worden dit jaar geschoren op zon-
dag 27 mei. x

Even helemaal weg…

(Publiciteitsfoto).

(Publiciteitsfoto). x

Michel Verhoeve in gesprek met een 
van de dames uit IJmuiden; het vis-
serschip op de achtergrond hoort 
de muziek in ieder geval goed (Foto: 
www.ovmfotografie.nl). x

'69 zelf worden beperkt.
Aanvullende maatregelen zijn het 
opnieuw plaatsen van meetpunten 
over het gehele Bloemendaalse 
strand. Werd in het verleden vooral 
aan de strandkant gemeten, nu zijn 
er meetpunten aangebracht aan 
vooral de oost, noord en zuidkant. 
De westkant lijkt overbodig, tenzij 
wellicht in de toekomst klachten 
uit het Verenigd Koninkrijk gaan 
komen. Als het nieuwe akoestische 
plan goed blijkt te werken, dan 
is het goed mogelijk dat ook de 
andere paviljoens op het Bloemen-
daalse strand met een zelfde soort 
plan gaan werken. Verhoeve: "Als 
er straks klachten komen kan ik op 
mijn systeem zien of ik te hard heb 
gedraaid of niet. Blijkt dat niet zo 
te zijn, dan is een ander paviljoen 
te hard aan het draaien geweest."
Beachclub Vroeger heeft ook regel-
matig grote Dancefeesten. Ook 

daar worden decibellen van for-
maat geproduceerd. Als het weer 
gaat meewerken, dan kan in ieder 
geval getest gaan worden hoe het 
nieuwe akoestische plan uitpakt 
bij Woodstock. En wordt 2013 het 
jaar van high end Acoustic Enge-
neering on the beach.
Uit onderzoek van Horeca Neder-
land en de Kamer van Koophan-
del is gebleken dat Bloemendaal 
aan Zee een draagkrachtig publiek 
trekt: publiek dat deels voor de 
evenementen naar Bloemendaal 
aan Zee komt en waar de gehele 
omgeving haar vruchten van plukt. 
De gemeente Bloemendaal, de hulp-
diensten én de strandpachters wer-
ken al een tijd intensief samen om, 
vooral op drukke dagen, het strand 
voor iedereen bereikbaar en leuk te 
houden. En uniek stukje strand in 
veel opzichten dus. x

heemstede - Op donderdagmiddag 
24 mei organiseert het ABC Archi-
tectuurcentrum, naar aanleiding 
van de expositie 'Heemsteedse 
wijken te kijk', een fietsexcursie 
door Heemstede. De tocht start om 
14.00 uur bij het NS-station Heem-
stede-Aerdenhout aan de zijde van 
het Roemer Visscherplein en voert 
in circa drie uur langs historische 
en hedendaagse architectuur en 
toont ook de toekomstige ontwik-
kelingen van deze Haarlemse buur-
gemeente. Op het programma staat 
onder meer ook een koffie/thee-

pauze en bezoek aan het raadhuis 
van Heemstede. De excursie staat 
onder leiding van Bob ter Haak 
(stedenbouwkundige afd. Ruimte-
lijk Beleid, gemeente Heemstede) 
en Bert Harmsen (planoloog en een 
van de samenstellers van de expo-
sitie). Deelname is kosteloos maar 
aanmelding vooraf is noodzakelijk. 
Het ABC is daarvoor van dinsdag tot 
en met zondag telefonisch bereik-
baar tussen 12.00 en 17.00 uur, tel. 
023-5340584. Het maximaal aantal 
deelnemers is 25 personen. x

Architectuur vanaf de fiets
Heemsteedse wijken te kijk
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Op zoek naar een leuke bij-baan?
Scholieren / studenten gezocht voor;

** de bediening, met ervaring
** het buffet, zonder ervaring met doorgroei naar 

bediening mogelijk 

Vanaf 17 jaar > bepaal je eigen dagen / diensten

Voor meer informatie kijk op

www.restaurantDeUitkijk.nl
Stuur een e-mail met CV aan mw. A. Peper,
restaurant@uitkijk-kopjebloemendaal.nl

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
geopend ma t/m. za tot 17 uur.

Wagenmakerstraat 2 
Velserbroek hele week tot 18 uur. 

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

Alfa 146-1.8-16V twinspark airco G3 stuurbekr. 1998 1450
BMW 316i coupé l.m. velgen enz 1994 1250
BMW 523i touring stuurbekr. enz 1998 2950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998 950
Citroén Xsara diverse types 1999 - 2000 v/a 1650
Daihatsu Terios jeep 4X4 stuurbr. 1998 2450
Fiat Brava 1.4-12V strbekr. electr.ram. l.m.velg. 1997 950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 - 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 60 electr. ramen 1998 1450
Fiat Cinquecento ook sporting leer 1996 of 1998 v/a 650
Fiat Seicento 2 stuks 1999 1450
Ford Escort 1.6i stuurbekr. airco 1998 1450
Ford Escort 1.6i station wagen stuurbekr. enz 2000 1250
Ford Mondeo 1,8 station stuurbekr. enz. 1997   950
Honda Civic 1.4i sedan strbekr. enz 1999 1950
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.6gli stuurbekr. 1994 950
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2450
Kia Pride 1.3 klein en zuinig 2000 950
Mazda 121 -1.8 diesel 1998 1450
Mercedes C 220 cdi combi diesel stuurbekr. 2000 2450
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchb. stuurbekr. 1999 1250
Nissan Micra 1.3 automaat stuurbekr. 1997 1450
Nissan Micra 1.0 automaat stuurbekr. 1999 1650
Opel Astra 1.6i caravan stuurbekr. enz 1995 650
Opel Astra 2.0 caravan DTH diesel stuurbekr. 1999 1250
Opel Corsa x1.4xe stuurbekr. 1999 1650
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.5 station automaat stuurbekr. enz 1997 1950
Opel Vectra b 1.8  stuurbekr. enz 1997 1250
Opel Vectra 2.0 dth diesel station stuurbekr. 1999 1250
Opel Vectra 2.5 stuurbekr. airco enz 1997 950
Peugeot 205 1997 750
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995 850
Peugeot 306 1.4 break g3 stuurbekr. airco 2000 950
Pontiac Transport 2,5 MPV stuurbekr. 2000 1950
Renault Laguna 1.8i break stuurbekr. enz 1998 1950
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Seat Cordoba 1.6 glx stuurbekr. 1996 950
Volkswagen Golf 1.6 stuurbekr. 1995 1950
Volkswagen Golf 1.9 TDI stuurbekr. enz. 2001 2450
Volswagen Lupo stuurbekr. 1999 1950
Volkswagen Polo 1.4 variant stuurbekr. 2000 1950
Volvo S40 stuurbekr airco enz 1997 1450
Volvo V70 automaat stuurbekr. airco enz 1997 1650
Volvo 440 GLE hatchback stuurbekr. G3 1997 950

Wij adverteren alleen met orginele bouwjaren. 
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten.
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Moog B.V. in Nieuw Vennep is een van Nederlands weinige pure mechatronische onder-
nemingen waar de unieke combinatie van werken met software, electronica en mechanica 
wordt geboden. Binnen een internationaal georiënteerde, collegiale werkomgeving met een 
jong en dynamisch team biedt Moog B.V. (165 medewerkers) afwisselend werk in de boeien-
de markt van de luchtvaart en de automobiel industrie. Voorbeelden van Moog B.V. produc-
ten zijn mechanische test systemen voor vliegtuig- en auto-onderdelen, bewegingssystemen 
en force-feedback systemen voor simulatoren, medische trainingrobots etc.  De onderne-
ming maakt deel uit van het internationale Moog concern (www.moog.com). 

De afdeling Operations (45 medewerkers) is verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van productie, werkvoorberei-
ding, inkoop en logistiek. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in het gehele proces van order tot en met uitlevering aan de klant. 

De meeste van onze klanten komen uit het buitenland, voor sommige functies moet regelmatig gereisd worden en het beheersen 
van de Engelse taal is daarom noodzakelijk.
In verband met de verwachte groei zoeken wij een aantal nieuwe collega’s: M/V

Manager Production Engineering & Planning (ref.nr. 12-6164)

De functie:

Van je wordt verwacht dat je sturing & effectief leiding geeft aan de planning en werkvoorbereiding van projecten (intern & extern). 
Verder ben je verantwoordelijk voor levertijden, production schedules, werkbeschrijvingen en bijbehorende productie rapportages/
resultaten. Je werkt projectmatig aan continue verbeteringen op het gebied van werkwijzen, kwaliteit doorlooptijden en de interne 
processen om een betere performance naar onze klanten toe te bereiken. Het team dat onder jouw verantwoordelijkheid valt, is de 
schakel tussen Sales & Project Management, Engineering, Supply Chain en de Interne productie. Je levert actief een belangrijke 
bijdrage in het voortraject bij nieuwe projecten door het zo goed mogelijk afstemmen van de gevraagde capaciteit  en in/externe 
mogelijkheden. Het is jouw taak, het team verder uit te bouwen  zodat de medewerkers volledig tot hun recht komen en ze hun 
kennis en kunde maximaal benutten.
Je hebt een relevante technische opleiding op minimaal HBO niveau en aantoonbare ervaring op het gebied van Production 
Engineering binnen een internationaal bedrijf. Je hebt ruime ervaring met end-to-end processen binnen een technische omgeving 
en een brede kennis van ERP-systemen en je bent bekend met CI tools zoals lean/5S. 

Project Inkoper (ref.nr. 11-4014)

De functie:

In deze rol draai je mee in verschillende projectteams waarbij je de spil bent tussen leveranciers en de interne organisatie en 
draagt daarbij vooral de zorg voor een efficiënte en adequate communicatie tussen alle partijen. 
Je ontwikkelt de diverse supply chain(s), waaronder het verkrijgen van offertes, selecteren van leveranciers en voeren van prijs-
onderhandelingen. Ook beheer je de contacten met leveranciers over inkooptechnische 
aspecten, zoals offertes, prijzen, contracten en doorlooptijden. Je houdt jezelf op de hoog-
te van markt/prijsontwikkelingen, knelpunten, kansen en/of mogelijkheden.

Je hebt een relevante HBO-opleiding (bij voorkeur technisch) aangevuld met Nevi 1, aan-
toonbare ervaring als project inkoper en een goede kennis van de mogelijkheden binnen 
de internationale maakindustrie (metaal & electro). Je bent bekend met technische docu-
mentatie (tekeningen/specs/normen) en hebt kennis van en ervaring in het gebruik van 
ERP systemen en MS office. 

Assembly & Test Technician (ref.nr. 12-6363)

De functie:

Het samenstellen van de systemen doen we zelf, zodat we de kwaliteit kunnen waarborgen. We zoeken iemand met een praktische 
instelling. De werkzaamheden bieden veel variatie waaronder het productieklaar maken van aangeleverde onderdelen, mechanisch 
en elektrisch assembleren van de systemen, testen, transportklaar maken van de systemen en assistentie verlenen bij het opbou-
wen van de systemen bij klanten, overal in de wereld.

Je hebt een relevante technische opleiding, aantoonbare ervaring met het assembleren van mechanische constructies. Je bent in 
staat om ontwerpen van complexe constructies te lezen en te vertalen naar een efficiënt bewerkingsplan. Het is een pre als je erva-
ring hebt op het gebied van bankwerken en maatvoering. 

Vanzelfsprekend bieden wij voor al deze functies een goed salaris en een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, 
dat past bij het niveau en de verantwoordelijkheden van de functie.

Geïnteresseerd?

Al deze vacatures staan op www.moog.com/careers, daar kun je ook solliciteren.

Voor meer informatie: Human Resources 0252-462027
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heemstede - "Het idee om het boek uit 
te laten geven ontstond toen Wilma's 
broer, Eldert, op haar crematie in zijn 
toespraak over het boek sprak. Dit 
boek is dan ook een eerbetoon aan 
Wilma", zegt Wilma's weduwe Suzan 
Kok Visser. Wilma Kok (1940-2011) 
was huisarts in Heemstede en ging 
tot 1989 (als Pim Kok) als transseksu-
ele man door het leven. Het detrans-
seksualisatieproces als gevolg van 
de ingreep, en waarmee haar trans-
seksuele leven feitelijk afgesloten 
werd, heeft zij in het boek 'De triade 
Seksualiteit, religie en samenleving' 
beschreven. Ze doet dat door een 
vergelijkend onderzoek te verrichten 
naar de godsdienst en maatschappij, 
die zij zo verbonden achtte in hun tria-
de met het ruime begrip seksualiteit. 
Het boek behandelt tal van onderwer-
pen zoals verschillende vormen van 
seksualiteit, seksualiteit en erotiek 
en man-vrouwpatronen.

door Christa Warmerdam

Een kenmerkende uitspraak van 
Wilma in het boek is: "Transseksue-
len zijn even normaal of abnormaal 
als andere mensen. Psychotherapie 
is zinloos. Het enige wat de trans-
seksueel wil, is dat het lichaam 
wordt aangepast aan de geslachtsi-
dentiteit."
In het voorwoord schrijft Wilma's 
weduwe Suzan Kok dat ze van meet 
af aan wist dat Wilma niet stan-
daard was, maar toen ze hoorde 
dat haar man transseksueel was wel 
behoefte had aan uitleg. "Eigenlijk 
weet je niet wat je dan te wachten 
staat. Het aanschaffen van kleding, 
de bezoeken aan de psychiater, de 

endocrinoloog en dan als laatste de 
chirurg."
Wilma Kok schreef het boek in 
1989 maar liet het uiteindelijk niet 
uitgeven. Suzan Kok: "Ze was vre-
selijk met het hele  detransseksu-

alisatieproces bezig geweest en er 
was een vloed van belangstelling 
over haar heen gekomen. We heb-
ben hele nare en agressieve maar 
ook hele warme reacties gehad. In 
Heemstede werd er ook heel veel 
over gesproken. Omdat Wilma al 
27 jaar huisarts was, was ze een 
bekend gezicht in Heemstede. Je 
had in die tijd voor- en tegenstan-
ders. Ik merkte dat bijvoorbeeld 
heel sterk als ik in een winkel bin-

nen kwam en zag dat mensen hevig 
met elkaar in discussie waren en op 
het moment dat zij mij zagen stil 
werden. Het was in die tijd ook vrij 
nieuw allemaal en Wilma was één 
van de eerste transseksuelen die 
openlijk naar buiten trad. De VU, 
waar Wilma geopereerd is, was 
daar ook heel blij mee. Maar door 
alle publiciteit en alles er om heen 
heb je het op een gegeven moment 
wel gehad en verlang je naar rust. 
Toen die rust eenmaal terug kwam 
was het voor Wilma ook klaar en 
besloot ze om het boek niet uit te 
geven."
Suzan Kok is Wilma altijd trouw 
gebleven en altijd van haar blij-
ven houden. "De persoon zelf was 
niet veranderd. Na de operatie was 
Wilma wel veel opener en gelukki-
ger. Ze heeft altijd iets tegen moe-
ten houden en moeten onderdruk-
ken. Ik kon duidelijk zien dat er een 
last van haar schouders was geval-
len. We hebben in die periode ook 
veel gelachen. Soms was het net een 
puberdochter die van alles uit wilde 
proberen, met veel te veel make up 
en opzichtige sieraden. Ze heeft op 
een bepaald moment nog gepro-
beerd om op hoge hakken te lopen 
maar na een aantal struikelpartijen 
heeft ze dat opgegeven."
Het hele proces is voor Wilma niet 
makkelijk geweest. "Ik heb het pro-
ces van dichtbij meegemaakt maar 
hoe het echt voelt weet ik niet. Je 
kunt je zelf, als je die behoefte niet 
hebt, niet voorstellen hoe het is om 
naar een ander lichaam te verlan-
gen."
Het boek 'De triade Seksualiteit, 
religie en samenleving' (ISBN/EAN: 
9789038921273 - prijs: € 18,95) 
is onder anderen verkrijgbaar bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. x

'Het enige wat de transseksueel wil, 
is dat het lichaam wordt aangepast'

De triade Seksualiteit, religie en samenleving

Suzan Kok Visser: "Je kunt je zelf, als je die behoefte niet hebt, niet voorstellen 
hoe het is om naar een ander lichaam te verlangen" (Foto: Christa Warmer-
dam).

(Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - Op zaterdag 19 mei, om 
14.30 uur, wordt de digitale erfgoede-
talage van de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken feestelijk gelanceerd met 
twee lezingen van mensen die hun 
sporen in historisch digitaal onder-
zoek ruim verdiend hebben: taalhisto-
ricus en journalist Ewoud Sanders en 
Alexander de Bruin, hoofd topografi-
sche atlas Noord-Hollands Archief.

Op een toegankelijke manier geven 
Sanders en De Bruin tips en trucs 
om beter je weg te vinden op de digi-
tale snelweg. De lezingen vinden 
plaats in Bibliotheek Centrum aan 
de Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 
De toegang is gratis; reserveren is 
noodzakelijk via 023-5115300.
Er is lang aan gewerkt, maar nu 
is hij klaar: de digitale erfgoedeta-
lage van de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken. Wat is erop te vinden? 
Neem gerust een kijkje in de oude 
kinderboeken, bekijk de prachtige 
middeleeuwse handschriften en de 
levendige centsprenten. En er staat 
nog veel meer op. De site wordt 
voortdurend uitgebreid. Leuk om 
zo maar doorheen te bladeren, 
maar ook leerzaam en informatief 
voor bijvoorbeeld het maken van 
werkstukken of het voorbereiden 
van historische lessen in het onder-
wijs.
De etalage biedt ook de mogelijk-
heid te zoeken in de historische 
krantencollectie, die online gezet 
is in een gezamenlijk project van 
het Noord-Hollands Archief en de 
Bibliotheek Haarlem en omstreken. 
In deze krantenbank staan de grote 
gebeurtenissen van het wereldto-
neel uit het eind van de negentien-
de en het begin van de twintigste 
eeuw. Maar ook alle kleine voorval-
letjes uit de regio hebben er een 
plek gekregen. En dan al die koste-

lijke advertenties, waarin zaken te 
koop werden aangeboden die wij 
nu allang niet meer kennen. Goed 
voor vele uren prettig speurwerk.
Bekijk vanaf 19 mei de digitale erf-
goedetalage op www.bibliotheek-
haarlem.nl/themas/digitale-etala-
ges. x

Digitale erfgoedbijlage
Lezingen in de Bibliotheek Haarlem

(Collectie Bibliotheek Haarlem e.o.).

(Collectie Bibliotheek Haarlem e.o.).

Collectie Bibliotheek Haarlem e.o.).

bloemendaal - Op zondag 20 mei zal 
ds. Katrijne Bezemer een lezing geven 
in De Kapel aan de Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal, over het thema De drie 
huizen van geluk.

Iedereen heeft een eigen manier om 
tegenslagen in het leven het hoofd 
te bieden. Mensen hebben verkla-
ringen voor en visies op wat hen 
overkomt. Opmerkingen als 'Gods 
wegen zijn ondoorgrondelijk' of 
'wat gebeurt is bedoeld om mij iets 
te laten leren' zijn hier voorbeel-
den van. Maar waarom lijkt de één 
gemakkelijk door tegenslagen heen 
te komen en is voor een ander een 

kleine moeilijkheid al een groot, 
onoverkomelijk obstakel?
In de lezing wordt aan de hand van 
het schema van 'De drie huizen van 
geluk' inzicht geboden in hoe dit te 
werk gaat. Dit leidt tot punten van 
herkenning, naar meer begrip voor 
jezelf en anderen en naar een moge-
lijkheid op meer geluk. Ook zullen 
er tijdens deze lezing gezamenlijk 
enkele teksten worden gelezen.
Zoals gebruikelijk kan men na 
afloop vragen stellen aan de spre-
ker. De lezing begint om 10.30 uur 
de toegang is gratis. Zie ook www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

De drie huizen van geluk
bennebroek - In het voormalige 
gemeentehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 exposeert 
Josée van Schuppen van 21 mei tot 4 
juli. De openingstijden zijn maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur.

Ze schildert expressief in heldere 
kleuren en aardetinten. 's Zomers 
schildert ze vaak in Zuid-Frank-
rijk, waardoor diverse schilderijen 
mediterrane kleuren vertonen. 
Soms verstild, vaak vol beweging. 
Haar kleurrijke werk is een uitno-
diging om te voelen. Dat kan rust 
en ruimte zijn of juist plezier en 
vitaliteit.
Josée heeft een losse, krachtige 
stijl en is niet zuinig met verf. Ze 
werkt met acryl en experimenteert 

regelmatig met natuurlijke materi-
alen zoals zand, schelpen, touw of 
aangespoeld hout. Omdat ze vanuit 
haar hart schildert, heeft haar werk 
een bijzondere, warme uitstraling.
Meestal maakt ze gebruik van de 
dynamische action paintingmetho-
de, waardoor het steeds weer span-
nend is wat het resultaat wordt. 
Belangrijke inspiratiebronnen zijn 
de elementen aarde, vuur, water 
en lucht. Verbinding en vrijheid 
zijn kenmerkende thema's in haar 
werk. x

Expressief en helder

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

Huis voor exclusieve dameskleding.
Bloemendaalseweg 33 - Bloemendaal - Tel. 023 - 5269160

ALGEHELE
OPHEFFINGSUITVERKOOP

Kortingen 30-70%
ook op alle hoeden, shawls, tassen en bijoux
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S E L E C T W I N D O W S

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444
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bloemendaal - Te weinig tijd voor de 
tuin, terras of balkon? Laat de boel 
verwilderen! De bekende hovenier 
en tuinschrijver Romke van der Kaa 
houdt op dinsdag 22 mei een lezing 
over dit onderwerp in de voormalige 
bagageloods van het NS Station Bloe-
mendaal aan de Zuiderstationsweg 
18-20. Aanvang is 20.00 uur en de 
toegang bedraagt € 10,-. Reserveren 
is aan te bevelen.

door Michiel Rehwinkel

Romke van der Kaa weet als geen 
ander tuinliefhebbers te inspireren. 
In zijn nieuwste boek, 'Verwilderen. 
Laat de plant het werk doen', legt 
hij uit dat een bloeiende tuin ook 
met geringe inspanning te verwer-
ven is. Goed nieuws voor wie weinig 
tijd heeft, maar gruwt van grint en 
tegels.
Een verwilderde tuin ontaart met 
Romke niet in een jungle of chaos. 
Door een juiste plantkeuze zet de 
tuinier in jezelf de natuur aan het 
werk. En voor wie een hekel heeft 
aan wekelijks grasmaaien: Romke 
vertelt hoe je een mooie bloemen-
weide kan creëren. Hij geeft in zijn 
tuinleesboek tips over aanwaaiers, 
woekeraars, zelfzaaiers, het nut 
van mollen (jawel!) en mieren, over 
wilde vijvers en woeste geveltuin-
tjes, aangevuld met veel groene 
anekdotes en fraaie kleurenfoto's, 
die ook bij de lezing aan bod zullen 

komen.
Romke van der Kaa schrijft over 
tuinen voor een groot aantal kran-
ten en (vak)tijdschriften. Hij had 
jarenlang een vaste tuinrubriek 
bij Omroep Gelderland en schreef 
onder meer 'Tuinieren gaat niet 
over rozen', 'Buiten de perken', 'De 
getemde wildernis' en 'Geluk is een 
grasveld'. Samen met Paul Geerts 
stelt hij elk jaar De Tuinscheurka-
lender samen.

Midas Dekkers: "Mijn hart heeft hij 
toch vooral gestolen met zijn credo 
dat elke tuin, hoe bont of ondoor-
dacht ook, mooi is zolang de plan-
ten het er maar naar hun zin heb-
ben."
Reserveren voor de lezing is moge-
lijk bij Boekhandel Bloemendaal 
aan de Bloemendaalseweg 123a, 
tel. 023-5266277 en info@boekhan-
delbloemendaal.nl. Zie ook www.
boekhandelbloemendaal.nl. x

'Alle tuinen zijn mooi, als de
plant het naar zijn zin heeft'

Lezing door tuinschrijver Romke van der Kaa

Een wilde tuin met zoals hier bloeiende akeleien: een mooi gezicht en je hoeft 
niet veel te doen voor zo'n bloemenzee (Publiciteitsfoto).

overveen - Achter de Zuilen, de speci-
ale expositieruimte in het gemeente-
huis van Bloemendaal, heeft dit keer 
een tentoonstelling van twee kunste-
naars die in de natuur een onuitput-
telijke inspiratie vinden. Het betreft 
Roos Schuring met schilderijen en 
glaskunst van Lia Koster.

Roos Schuring (1974) is een 'plein 
air' schilder pur sang. Zij is altijd 
buiten op locatie in de weer met 
haar schildersezel en palet om 

de schoonheid van de steeds ver-
anderende natuur vast te leggen. 
Zij schildert in de traditie van de 
Impressionisten en de Haagse 
School met een  mooie losse toets. 
Op een sensitieve en sterke manier 
worden de Hollandse uitgestrekte 
gebieden, zoals zeegezichten, bol-
lenvelden en landschappen, met 
olieverf op het doek gezet. Het 
enthousiasme waarmee zij schil-
dert, spat ervan af. Eerder expo-
seerde zij in vele galeries, niet 
alleen in Nederland, maar ook in 
Duitsland en België.
Dat we hier te maken hebben 
met een zeer getalenteerde schil-
deres blijkt wel uit het feit dat zij 
in 2004 op het schildersfestival in 
Noordwijk de Rembrandt Painting 
Award in de wacht sleepte. Vol-
gens het oordeel van de jury wist 

Roos Schuring zich het meest te 
onderscheiden in originaliteit en 
kwaliteit.
Glaskunstenares Lia Koster, de 
mede-exposant, heeft een eigen 
stijl ontwikkeld in geblazen en 
gesmolten objecten. Deze zijn 
vooral herkenbaar aan de spranke-
lende transparante kleuren. Glas 
is voor haar bij uitstek geschikt 
om het spanningsveld weer te 
geven tussen de kwetsbaarheid en 
kracht van leven. Op haar aanwij-
zingen worden de objecten in glas 
geblazen door meesterglasblazer 
Richard Price, met wie Lia Koster al 
een paar jaar heel plezierig samen-
werkt. Ze balanceert graag op de 
grens van sculpturale en decoratie-
ve vormgeving. Met haar objecten 
wil ze de schoonheid van de natuur 
en haar verbazingwekkende ver-
schijningsvormen benadrukken. 
Maar eveneens de kwetsbaarheid 
en de vergankelijkheid ervan.
Naast haar sculpturale glasobjecten 
maakt Lia glasstukken die meer in 
de traditie van het glasblazen lig-
gen. Schaal- en vaasvormen die 
niet per se bedoeld zijn om iets in 
te doen, maar die een herkenbare 
vorm met een gevoelig kleurpalet 
combineren. Die objecten, waarin 
de vorm de drager is van kleur en 
tekening, hebben titels als 'Eb en 
Vloed', 'Rainy Day', 'Tussen de rivie-
ren' en 'Avondlicht'.
Evenals Roos Schuring studeerde 
Lia Koster af aan de Utrechtse Aca-
demie voor Beeldende kunsten. Eén 
van de grootste opdrachten die zij 
heeft volbracht is het honderdveer-
tig vierkante meter grote plafond 
in de eetzaal van het cruiseschip 
De Amsterdam. Dit schip behoort 
tot de grootste en meest luxueuze 
cruiseschepen ter wereld en werd 
gebouwd in Venetië voor de Hol-
land America Line (HAL).
De expositie bij Achter de Zuilen is 
te zien tot en met zondag 10 juni. 
De opening is zondag 20 mei om 
15.00 uur, de zaal is open vanaf 
13.00 uur. Toegang gratis. Achter 
de Zuilen bevindt zich aan de ach-
terzijde van het gemeentehuis van 
Bloemendaal aan de Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen. Openings-
tijden zijn donderdag tot en met 
zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Zie 
ook www.achterdezuilen.nl. x

Natuur als inspiratie
Landschappen en glaskunst

Zandstorm of niet, Roos Schuring is 
altijd op locatie te vinden (Foto: Theo 
Westra).

heemstede - De verkoop van de kaart-
jes voor de Vossenjacht in het bos van 
Groenendaal is gestart. Op maandag 
28 mei, Tweede Pinksterdag, is het 
niet pluis in het bos van Groenendaal 
in Heemstede!

Dromenlinde is heel verdrietig 
want de heks heeft weer een stout 
plan bedacht om alle kleuren weg 
te toveren. Ze heeft zelfs kleuren-
vangers naar het bos gestuurd om 
kleuren te zoeken en daarom wil-
len alle bloemen en kabouters de 
kleuren verstoppen voor de heks. 
De reus probeert zich te verstop-
pen, maar voor wie? Stel je voor dat 
alle kleuren weggetoverd zijn, dan 
zou de wereld helemaal kleurloos 
zijn. En een wereld zonder kleuren 
is een wereld zonder vrolijkheid en 
dromen. Het is heel belangrijk dat 

de kinderen de bloemen, kabouters 
en elfen gaan helpen. Grote men-
sen zijn natuurlijk ook heel erg 
welkom. 
Elke tien minuten vertrekt een 
groep naar het bos om op zoek 
te gaan naar de elfen, kabouters 
en bloemen. Die hebben allerlei 
opdrachten om hen te helpen, als 
dank krijgen de kinderen een letter 
en alle letters samen vormen een 
toverwoord.
Er zijn starttijden tussen 11.00 en 
14.00 uur en de kaartjes á € 0,50 zijn 
verkrijgbaar bij Kinderboerderij 't 
Molentje tijdens openingstijden. 
De kinderboerderij bevindt zich in 
het Groenendaalse Bos aan de Van 
Rappardlaan 1 in Heemstede. x

Sprookjesachtige vossenjacht

(Publiciteitsfoto).

Romke van der Kaa kijkt zelf nooit naar 
tuinprogramma's: "Ik vind ze niet inte-
ressant, het informatiegehalte is nul" 
(Publiciteitsfoto). x

heemstede - De brochure voor het the-
ater- en muziekseizoen 2012 /2013 
van Podium Oude Slot is uit. Naast de 
vertrouwde genres als kamermuziek, 
jazz, cabaret, solotoneel en wereld-
muziek staan er twee nieuwe genres 
geprogrammeerd, namelijk Podium 
on Tour en de Landenserie.

Podium on Tour gaat naar het festi-
val Janine Jansen en het MAS muse-
um aan de stroom in Antwerpen. In 
de Landenserie behandelen Maar-
ten van Rossum, Margriet Bransma 
en Peter d'Hamecourt de actualiteit 
van respectievelijk Amerika, Duits-
land en Rusland. Dit zijn bijzondere 
producties die speciaal voor Podium 
Oude Slot zijn samengesteld.
De solotoneelvoorstellingen - 'Farah 
Diba, de mooiste vrouw van de 
wereld' door Liz Snoijink, 'Beken-
tenissen' door Ursul de Geer en 
'Money, Money, Money' door Dette 
Glashouwer zijn stuk voor stuk 
juweeltjes.
De concertserie, waar afgelopen 
februari de preview van is geweest, 
biedt bijzondere prachtige avon-
den. Musici zoals Cora Burggraaf, 

Charlie Siem, Daria van den Berc-
ken en Izhar Elias & Fernando Cor-
das jr. staan op het programma. 
Literatuur is er met Adriaan van 
Dis en Arthur Japin en Willem Nij-
holt spreekt over zijn boek 'Brieven 
aan Hella Haasse'. Jong talent Yora 
Rienstra, oudgediende cabaretiers 
Alkemade & Bloemen en Anne van 
Veen ontbreken komend seizoen 
eveneens niet.
De brochure met daarin het vol-
ledige programma ligt bij ver-
schillende openbare gebouwen in 
Heemstede klaar of is te bestellen 
via 06-13133626. Ook staat het 
programma van Podium Oude Slot 
vermeld op www.podiumoudeslot.
nl. Op de Open Dag, maandag 28 
mei Tweede Pinksterdag, krijgt het 
publiek een voorproefje van som-
mige voorstellingen, informatie 
over het programma en kunnen 
kaarten voor het nieuwe theater-
en muziekseizoen worden gekocht. 
Deze Open Dag wordt gehouden in 
en rondom De Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede van 
11.00 tot 14.30 uur. x

Podium Oude Slot 2012/2013
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 18 mei

Özcan Deniz

19.30 | Özcan Deniz, de stijlicoon 
met een vooraanstaande naam 
en bewezen staat van dienst in 
de Turkse muziek- en filmwereld, 
geeft een exclusief concert op 
Nederlandse bodem. Samen met 
zijn 20-koppige live band, voca-
listen en dansers belooft het een 
onvergetelijke avond te worden. 
€ 73,- [rang 1], € 37,- [rang 2]. The-
ater Caprera. Reserveren moge-
lijk via info@clothingsconcepts. 
Kijk op www,clothingconcepts.
nl voor meer informatie.

Rijke muziekgeschiedenis

20.00 | In de combinatie zang, 
piano, ud, saz en viool wordt 
door vier vooraanstaande Turkse 
musici de muzikale geschiede-
nis en toekomst van de Turkse 
muziek gepresenteerd. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Cabarestafette

20.15 | Drie talenten op één avond 
voor de prijs van één, dat is al 
meer dan 25 jaar de succesformu-
le van Cabarestafette. Vanavond 
ontvangt Cabaretestafette Jan 
van Maanen, Nathalie Baartman 
en Johan Goossens. € 19,50 | € 
16,50 | € 13,50. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Carmen Gomes

21.00 | 'Souljazz met een bluesy 
touch'. Carmen Gomes - zang, 
Peter Bornild - contrabas, Jean 
Louis van Dam - toetsen en Menno 
Veenendaal - drums. Café Oom-
stee, Zeestraat 62 in Zandvoort. 
Gratis entree. www.oomstee.nl

Patronaat

20.00 | Heavy uit Haarlem gaat voor 
een XL editie met twee vette bui-
tenlandse gasten: Long Island 
band This Is Hell [USA] en Feed 
the Rhino [UK] en uit de regio I 
Chaos, Magnacult en Windmill. € 
10,-. Kleine Zaal.

Zaterdag 19 mei

Antiekmarkt

09.00 | Handelaren en bezoekers 
uit verschillende windstreken 
met ieder zijn eigen dialect. Voor 
iedere smaak iets aparts te vin-
den, van Antieke meubels tot 
kleingoed. De Dreef in Haarlem. 
Gratis toegang.

Vaders!

20.15 | The Gents bezingen twee 
dagen na Hemelvaart de rol van 
het vaderschap in hun leven. 
Geïnspireerd door hun eigen 
ervaringen putten de heren 
[veelal jonge vaders] uit het rijke 
muzikale repertoire over het 
vaderschap. Bewerkingen van 
Nederlandstalige klassiekers wor-
den afgewisseld met Engelstalige 
songs en Franse chansons. € 28,-. 
Philharmonie, Kleine Zaal.

haarlem - Stadsorganist Jos van der 
Kooy opent op dinsdag 29 mei de 
zomerserie Stadsorgelconcerten 
Haarlem op het Christian Müller-Orgel 
in de Grote of St. Bavokerk. Tot en met 
dinsdag 9 oktober zijn er vervolgens 
wekelijks concerten op één van de 
meest beroemde orgels ter wereld.

door Michiel Rehwinkel

De toegang tot de kerk en het con-
cert is telkens gratis. Op 11 septem-
ber staat het werk van organist en 
componist Piet Kee centraal van-
wege zijn 85ste verjaardag.
Naast de Haarlemse stadsorganist 
Jos van der Kooy en Nederlandse 
toporganisten zoals Jaap van der 
Zwart en Ton Koopman, is een groot 
deel van de internationale orgeltop 
aanwezig in Haarlem deze zomer. 
De Grote of St. Bavokerk ontvangt 

onder andere Luger Lohmann, 
Louis Robilliard, Roger Sayer en 
Randi Mortensen.
Van dinsdag 17 tot en met donder-
dag 26 juli staan de bespelingen in 
teken van het Internationaal Orgel 
Festival in Haarlem. Op donderdag 
19 juli is in het kader van dit belang-
rijkste internationale orgelfestival 
het Juryconcert Orgelimprovisatie 
Concours met onder anderen Naji 
Hakim en Wolfgang Seifen.

Piet Kee
Op 30 augustus viert organist en 
componist Piet Kee zijn 85ste ver-
jaardag. Kee staat vooral bekend om 
zijn enorme vermogen tot improvi-
satie. Driemaal achter elkaar won 
hij het Internationaal Orgelimpro-
visatie Concours Haarlem. De voor-
malige stadsorganist van Haarlem 
(1956-1989) heeft ter gelegenheid 

van zijn verjaardag op dinsdag 11 
september een speciaal programma 
samengesteld. Piet Kee wordt voor-
af het concert geïnterviewd door Jos 
van der Kooy.
Op twee zaterdagen, 13 en 20 okto-
ber, biedt de gemeente Haarlem de 
mogelijkheid om aan gevorderde 
amateurorganisten het Christian 
Müller-Orgel te bespelen.
Traditiegetrouw worden de Stads-
orgelconcerten vooraf gegaan en 
afgesloten met twee concerten in 
de Philharmonie op het Cavaillé-
Coll-orgel. Jos van der Kooy speelt 
op 22 mei en hij sluit ook de Stads-

orgelconcerten 2012 af op dinsdag 
16 oktober. De Stadsorgelconcerten 
worden gecoördineerd en samenge-
steld door de Philharmonie Haarlem 
in samenwerking met de stadsorga-
nisten Jos van der Kooy en Anton 
Pauw. Het gehele programma van 
de Stadsorgelconcerten staat in een 
handige folder die op een groot aan-
tal plekken in Haarlem te verkrij-
gen is, waaronder de Philharmonie 
en de Grote of St. Bavokerk. Het 
programma staat ook op www.the-
ater-haarlem.nl. x

Concerten op het beroemdste
orgel in Grote of St. Bavokerk

Organist en componist Piet Kee viert 85ste verjaardag

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

zandvoort - Op 19 en 20 mei vormt het 
circuit van Zandvoort het strijdtoneel 
voor de seizoensopening van Neder-
land's spectaculairste historische 
raceserie, het Delta Lloyd Xclusief NK 
HTGT. De klasse staat open voor GT's 
en toerwagens uit de periode 1947 
tot en met 1965. Al sinds 1997 wordt 
er gestreden om de officiële titel van 
Nederlands Kampioen HTGT en 2012 
belooft een topjaar te worden.

Tijdens de generale repetitie in 
april stonden er op het Duitse 
Hockenheim maar liefst 44 deelne-
mers op de startlijst en dat zullen 
er in Zandvoort zeker niet minder 
zijn. Er wordt strijd geleverd op 
het scherpst van de snede en het 
materiaal wordt niet ontzien. Want 
ondanks dat het zeldzame auto's 
zijn, wordt er af en toe best een 
deukje gereden.
Geen enkele raceserie kent zo'n 
afwisseling van merken en types. 
Kanonnen als de Chevrolet Cor-

vette Grand Sport, Ford GT40, ISO 
A3C en Jaguar E-type worden op de 
hielen gezeten door rappe broeders 
als de Porsche 911, Marcos 1800 en 
Lotus Elan. Door de klassenindeling 
is er overal in het veld volop strijd 
tussen uiteenlopende auto's als de 
Austin Healey, Triumph TR4, Mini 
Cooper, MGB, Fiat Abarth 1000 en 
de Ford Falcon, Mustang en Cortina. 
Als het regent hebben de kleintjes 
geen enkel ontzag meer voor de 
groten en kunnen ze er zomaar met 
de winst vandoor gaan.
Tijdens de Historische Zandvoort 
Trofee wordt er zowel op zaterdag 
als op zondag een race verreden. Het 
Delta Lloyd Xclusief NK HTGT komt 
in 2012 verder nog in actie op 16-17 
juni (Spa, België), 14-15 juli (Assen), 
1-2 september (Zandvoort) en 6-7 
oktober (Dijon-Prenois, Frankijk).
Meer informatie over het Delta 
Lloyd Xclusief NK HTGT is te vinden 
op www.nkhtgt.nl. x

Historische raceseries

zandvoort - Op zondag 20 mei is 
het weer zover, dan is de Voor-
jaarsmarkt weer in Zandvoort. Dit 
betekent dat het gehele centrum 
weer vol komt te staan met allerlei 
kraampjes, diverse attracties, gezel-
lige terrassen en bijzonder straat 
entertainment. Ook is op deze 
markt weer het showpodium met 
optredens van diverse artiesten en 
leuke spelletjes waarbij ook weer 
leuke prijsjes te winnen zijn. De pre-

sentatie op het podium is in handen 
van  Roy van Buuringen van radio 
ZFM. Bezoek tijdens de Voorjaars-
markt het Zandvoorts Museum en 
maak gebruik van de actie tijdens 
de zomermarkt: 'Kom met twee en 
betaal voor een'. Men kan ook rustig 
op het terras blijven zitten want de 
organisatie staat garant voor veras-
send straat entertainment. x

Voorjaarsmarkt in Zandvoort

(Publiciteitsfoto).
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Zaterdag 19 mei

Cabarestafette

20.15 | Drie talenten op één 
avond voor de prijs van één, dat 
is al meer dan 25 jaar de succes-
formule van Cabarestafette. Van-
avond ontvangt Cabaretestafette 
Gijs van Rhijn, Martijn Koning 
en Katinka Polderman. € 19,50 | € 
16,50 | € 13,50. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Patronaat

20.30 | NH Pop Live: State of Nega-
tion, Feather & The White, Lucas 
Hamming + Wolfhunters. € 5,-. 
Kleine Zaal. 23.00 | Latin Lovers: 
Shermanology, Baggi Begovic, 
Jasper Clash, Alex Cruz en MC 
Yanto tillen het muzikale niveau 
omhoog. € 15,- [18+]. Dommelsch 
Zaal.

Als de Brandweer

21.00 | 'Vergeten' covers waar 
andere coverbands zich niet aan 
wagen. Café Oomstee, Zeestraat 
62 in Zandvoort. Gratis entree. 
www.oomstee.nl

Zondag 20 mei

Amsterdamse middag

12.00 | Alles in het Draaiorgelmu-
seum Haarlem staat deze dag in 
het teken van het Amsterdamse 
lied. Met vanaf 13.30 uur tevens 
optredens van het Rembrandt 
Duo [accordeon en drums]. Draai-
orgelmuseum Haarlem, Küppers-
weg 3 in Haarlem. Gratis entree.

Hoed en de Rand

14.00 | Peter van der Steen - zang, 
gitaar en Jelle van der Meulen 
- zang, accordeon. Nederlands-
talige poëzie, luister- en drink-
liedjes. De Kolk, Westkolk 4 in 
Spaarndam. Gratis entree.

Trio Louise Farrenc

15.00 | Pianiste Anne Christie 
van der Valk, fluitiste Jonate 
Droogers en celliste Godelinde 
Doolaard. Uitgevoerd wordt werk 
van Haydn, Stamm en Farrenc. 't 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Amsterdam Bridge Ensemble

15.00 | Violiste Jacobien Roze-
mond, Celliste Doris Hochscheid 
en pianist Frans van Ruth. Werken 
van Hendrik Andriessen, Frank 
Bridge en Antonin Dvorák. € 10,-. 
Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 
10 in Haarlem.

Wereldmuziek

15.00 | In het afgelopen jaar heeft 
vrouwenkoor Tadam! zich toe-
gelegd op een programma met 
nummers over alle facetten van 
water, van Brazilië tot en met 
Japan, van Nigeria, Griekenland 
tot Ierland. Gratis [na afloop col-
lecte]. Kerkje De Stompe Toren, 
Kerkweg in Spaarnwoude. www.
stompetoren.nl

Haarlemse Jazzclub

16.00 | Paul Hock/Ronnie Smith 
Band. € 5,-. Haarlemse Jazzclub, 
Surinameweg 2 in Haarlem.

Tango

19.00 | Stichting El Compas orga-
niseert met DJ Nettie haar maan-
delijkse salon. € 8,-. Perron 3A van 
het NS-Station in Haarlem. x

heemstede - Op zondagmiddag 1 juli 
2012 gaat De Heemsteedse Kunst-
kring met alle inwoners van Heem-
stede én omgeving haar 60-jarig 
jubileum feestelijk vieren. Van 13.00 
tot 18.30 uur vinden buiten op het Wil-
helminaplein en in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein na elkaar tien 
concerten plaats.

In de buitenlucht treden op het 
Klijn Örkest, zangeres Saskia Eigen-
huis met het Koperkwintet 5 Beau-
fort, het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede, Harmonie St. Michaël 
en het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest. De finale van de middag zal 
bestaan uit een gezamenlijk optre-
den van de drie grote orkesten. 
Ruim 150 musici zullen dan tegelij-
kertijd op het Wilhelminaplein een 
concert geven. Bij regen worden de 
openluchtconcerten verplaatst naar 
de Pinksterkerk aan de Camplaan.
In de Oude kerk aan het Wilhelmin-
aplein vindt een viertal concerten 
binnen plaats door musici die ook 
de laatste jaren tijdens de nieuw-
jaarsconcerten van de Heemsteed-
se Kunstkring hebben opgetreden: 
het accordeonduo Toeac (klassieke 
muziek), zangeres Maria de Fatima 
(Portugese fado), pianiste Mariana 
Izman (klassieke muziek) en het 
Basily septet (zigeunerjazz).
Tijdens deze middag zullen niet 
alleen in de Pauwehof, vlak achter 
de Oude Kerk, maar ook op het Wil-
helminaplein buffetten en terrasjes 
zijn. Op het plein worden de hapjes 
en drankjes verzorgd door slijterij 
Mitra en door Vreeburg ''ambachte-

lijk en culinair'.
Ook kinderen zijn van harte wel-
kom. Kinderdagverblijf Pierewiet 
van brede school de Molenwerf gaat 
er voor zorgen dat ook de allerklein-
sten zich goed vermaken.
De concerten op het Wilhelmin-
aplein zijn gratis voor iedereen 
toegankelijk. De concerten in de 

Oude Kerk zijn voor de leden van 
de Heemsteedse Kunstkring ook 
gratis. Voor niet-leden voor de con-
certen in de Oude Kerk geldt een 
entreeprijs van € 7,- per concert. 
De prijs van een passe-partout voor 

de vier concerten in de Oude Kerk 
bedraagt € 14,-. De passe-partouts 
zijn in de voorverkoop te koop bij 
het secretariaat van de Heemsteed-
se Kunstkring, tel. 023- 5281348 of 
info@heemsteedsekunstkring.nl. x

Muziekfestival voor jong en oud
Heemsteedse Kunstkring viert 60-jarig jubileum groots

Het Wilhelminaplein en de Oude Kerk aan het begin van de vorige eeuw (Publi-
citeitsfoto).

haarlem - Zondag 20 mei 2012 zal 
het Amsterdam Bridge Ensemble, 
bestaande uit violiste Jacobien Roze-
mond, Celliste Doris Hochscheid en 
pianist Frans van Ruth, piano, een 
concert geven op uitnodiging van de 
Andriessen/De Klerk Stichting.

Het ensemble werkt vanuit een 
grote liefde voor de kamermu-
ziek uit de overgangsperiode van 
romantiek naar modernisme. De 
Engelsman Frank Bridge, naar wie 
het ensemble is genoemd, was een 
kleurrijke componist die zelf de 
weg van romantiek naar moder-
nisme heeft afgelegd.
Het ensemble maakt zich sterk 
voor componisten die ten onrechte 
minder aandacht krijgen. Dat levert 
programma's op met een boeiende 
afwisseling van bekende en niet 
zo bekende muziekwerken. De 
hoge kwaliteit van de musici staat 
bovendien borg voor uitvoeringen 
van grote allure. 

Op het programma van 20 mei is de 
aandacht vooral gericht op de com-
ponist Hendrik Andriessen, met de 
volgende werken: Inventionen voor 
viool en cello, en het Trio voor viool, 
cello en piano. Daarnaast klinken 
composities van Frank Bridge (Mini-
aturen) en Antonin Dvorák (Piano-
trio no. 2 in g klein).
Het concert is onderdeel van een 
project rond Hendrik Andriessen 
waarin het ensemble ook een CD 
heeft opgenomen met diens kamer-
muziek. Deze CD kreeg zeer loven-
de kritieken in de pers. Hij zal op 
de concertmiddag te koop worden 
aangeboden tegen een gereduceerd 
tarief.
Aanvang zondag 20 mei is 15.00 uur 
in de Lutherse Kerk aan de Witte 
Herenstraat 22 in Haarlem. De toe-
gang bedraagt € 10,- inclusief pro-
gramma en consumptie. x

Liefde voor kamermuziek
Amsterdam Bridge Ensemble

(Foto: Camilla van Zuylen).

haarlem/heemstede - In 'Het geheu-
gen van water' komen drie zussen 
bij elkaar aan de vooravond van de 
begrafenis van hun moeder. Voor 
het eerst sinds lange tijd zijn ze 
weer samen en terug in het ouder-
lijk huis. De hereniging van de zus-
sen leidt tot scherpe en komische 
confrontaties en dialogen. Verbor-
gen geheimen komen aan de opper-
vlakte en de zussen blijken dezelfde 
gebeurtenissen uit hun jeugd op een 
andere manier ervaren te hebben. 
Het toneelstuk is geschreven door 
Shelagh Stephenson. De Engelse 

schrijfster won met dit stuk in 2000 
de Laurence Olivier Award voor 
'best new comedy', de Britse variant 
van de Broadway Tony Awards. 'Het 
geheugen van water' door Toneel-
groep Vondel, regie Fred Rosenhart, 
is zaterdag 19 mei (aanvang 20.15 
uur) te zien in Theater Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaarten à € 10,00 zijn te bestellen 
via 023-5358203 of toneelgroepvon-
del@hotmail.com. x

Het geheugen van water

(Foto: Christa Warmerdam).

velserbroek - De 
derde Haarlem 
Night Skate 
van het seizoen 
is een echte 
Velsen Night 
Skate. Een eigen 
s t a r t p l a a t s 

en een route 
geheel door de 
gemeente Vel-
sen. Woensdag 
23 mei is de 
Velsen Night 
Skate terug op 
de agenda. De 

Night Skate vertrekplaats van de Velsen Night 
Skate is om 20.00 uur vanuit het 
hartje van de Velserbroek. Het 
Polderhuis aan het Vestingplein 
in hartje Velserbroek is de ver-
zamelplaats voor de deelnemers. 
Deelnemen aan de Night Skate is 
gratis en inschrijven is niet nodig. 
Kijk voor meer informatie op 
www.haarlemnightskate.nl. x
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santpoort-noord - Zondag 20 mei 
15.00 uur treedt in 't Mosterdzaadje 
het Trio Louise Farrenc op. Dit trio 
bestaat uit pianiste Anne Christie van 
der Valk, fluitiste Jonate Droogers en 
celliste Godelinde Doolaard. Uitge-
voerd wordt werk van Haydn, Stamm 
en Farrenc.

door Paula Blom

De naam van het trio is ontleend aan 
de vrouwelijke Franse componist 
Louise Farrenc uit de negentiende 
eeuw. Het trio wordt gecoacht door 
Eleonore Pameijer en treedt voor 
het eerst in 't Mosterdzaadje op.
Het concert opent feestelijk met een 
trio van Joseph Haydn (1732-1809). 
De sprankelende muziek doet aan 
de kroonluchters, balzalen en fon-
teinen uit die tijd denken. Daarop 
volgt de Suite van Hans-André 
Stamm (1958). Deze Duitse com-
ponist baseerde zijn trio op drie 
Russische gedichten van Alexander 
Nitzberg. Bij het concert wordt deze 
poëzie voorgedragen en tekst en 
muziek vullen elkaar inspirerend 
aan.
Het werk van Louise Farrenc ( 
1804-1875) werd door tijdgenoten 
als Schumann en Berlioz geprezen. 
Toch raakte zij in de vergetelheid. 
Het Farrenc Trio brengt haar naar 
buiten en speelt een stuk waarin de 
componiste alles wat maar mogelijk 
uit de instrumenten weet te halen. 
Voor de uitvoerenden dankbaar 
werk. Louise was een gevierd pia-
niste. Zij doceerde dertig jaar lang 

piano aan het Conservatorium van 
Parijs en trad op met haar echtege-
noot die fluitist was.
De musiciennes van het Louise 
Farrenc Trio hebben allemaal hun 
studie aan het conservatorium 
afgesloten en zijn werkzaam in het 
muziekonderwijs en verbonden 

aan verschillende ensembles.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Debuut aan de Kerkweg

Het Trio Louise Farrenc (Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - In het kader van 
400 jaar Turks-Nederlandse betrek-
kingen is er landelijk een grootse 
culturele uitwisseling georganiseerd. 
't Mosterdzaadje pikt er een graantje 
van mee en heeft op vrijdag 18 mei om 
20.00 uur vier vooraanstaande Turkse 
musici op het podium staan.

door Paula Blom

In de combinatie zang, piano, ud, 
saz en viool wordt de geschiede-
nis van de Turkse muziek gepre-
senteerd. Zowel traditioneel Otto-
maanse muziek en volksmuziek 
als hedendaagse  klassieke muziek 
zullen uitgevoerd worden. Afhanke-
lijk van het karakter van de muziek 
worden authentieke Turkse instru-
menten gebruikt zoals de ud en de 
saz.
De zangeres Oya Ergün kreeg haar 
Masterdiploma in Amsterdam uit-
gereikt. Zij was soliste op het Hol-
land festival in 2005 waar zij het 
slotconcert verzorgde. De liederen 
die zij toen in het Concertgebouw 
zong, zal zij ook nu uitvoeren. Oya 
Ergün woont en werkt in Istanbul. 
Zij is soliste van het Instanbul Barok 
orkest. Haar recitals zijn beroemd 
en een nieuw album komt in mei 
uit.
De pianist Ortac Aydinogku (1981) 
is docent aan meerdere conserva-
toria . Na zijn studie piano, viool, 
muziektheorie en harmonie aan de 

Universiteit van Marmara, behaal-
de hij ook zijn meester titel voor 
compositie. Samen met Baran Tezer 
(ud en saz} en Lusin Aekerci (viool) 
vormt hij het Ortac Aydinogku 
Trio.
Een geweldige kans om  kennis te 
maken met de rijke geschiedenis 
van muziek in Turkije. En nieuws-
gierig naar de 'ud'? Kom dan luis-
teren!
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

De rijke geschiedenis
van de Turkse muziek

Oya Ergün (Publiciteitsfoto).

zandvoort - Inmiddels zeer bekend in 
de regio is de groep Als de Brandweer. 
Het enthousiasme straalt er vanaf en 
elke keer weer weten zij zich te profi-
leren als gangmakers van een feest. 
En daar waar er vaak gezegd wordt 
dat je in een klein cafe op het biljart 
speelt, is het bij Café Oomstee echt 
zo.

Niet alle vijf natuurlijk maar wel 
een aantal van hen. Even voorstel-
len: sinds de herfst van 2009 rukt 
de band Als de Brandweer weer 
veelvuldig uit. Haarlemmer en zan-
ger/bassist Mike Janmaat vond in 
Santpoort-Noord een bijna geheel 
nieuwe bezetting. Zangeres Fran-
cis Handgraaf, gitarist Robin van 
Rijswijk en toetsenist Frank Barn-
hoorn worden ondersteund door 
drummers Edwin Plooijer en Frank 
Duijndam die elkaar afwisselen per 
'brand'. Als de Brandweer speelt 
'vergeten' covers waar andere cover-
bands zich niet aan wagen. Denk 
aan Crazy Horses van The Osmonds, 
Howzat van Sherbet, Jet van Wings, 
Sure know something van Kiss of 
Magic van Pilot. Ook 10CC's Wall 
Street Shuffle en Roxanne van The 
Police staan op de setlist. Als de 
Brandweer verzorgt een muzikale 
tijdreis die je blijft verrassen.

Voor diegene die wil mag men 
natuurlijk in een 60's of 70's outfit 
komen maar is uiteraard niet ver-
plicht. Zaterdag 19 mei, aanvang 
21.00 uur en de toegang is gratis in 
café Oomstee aan de Zeestraat 62 in 
Zandvoort. x

Feest met Als de Brandweer

(Publiciteitsfoto).
zandvoort - Vrijdag 18 mei zingt Car-
men Gomes in café Oomstee. Carmen 
is een zeer talentvolle zangeres en 
haar vermogen te intoneren en te 
interpreteren is indrukwekkend en 
oogst alom bewondering bij haar 

publiek en de vele musici waarmee 
zij optreedt. Het lange, goudblonde 
haar en blauwe ogen heeft ze van haar 
moeder, haar achternaam en Mediter-
rane temperament van haar vader.

Haar stem is het best te omschrij-
ven als 'Souljazz met een bluesy 
touch' waarmee zij muzikaal tot 
het uiterste gaat. Carmen wordt tot 
Nederlands grootste Jazz talenten 
gerekend. Zij won diverse prijzen 
waaronder het Nederlands Jazz 
Vocalisten Concours, maakte opna-
mes met het Metropole Orkest en 
speelde op het North Sea Jazz Festi-
val. Met haar band Carmen Gomes 
inc. componeert zij veel nummers 
zelf en nam ze zeven cd's op, de 
nieuwe cd komt dit jaar uit.
Ze speelde onder anderen op het 
Copenhagen jazzfestival en Yoko-
hama festival in Tokyo. De band 
treedt veelvuldig op in Nederland 
op jazzfestivals, theaters en clubs.
Carmen heeft als zangeres gewerkt 
met onder meer Rob de Nijs, Angela 
Groothuizen, Rene Froger en Het 
Goede Doel, Eric Vloeimans en 
Louis van Dijk. Ze doceert aan de 
Muziekschool Amsterdam, geeft 
landelijk workshops zangimprovi-
satie in het onderwijs en aan vol-
wassenen, zangcoaching en leidt 
zes koren.
Van haar vaste bandleden is vrij-
dag alleen (5-snarig) contrabassist 
Peter Bjornild aanwezig, maar met 
op toetsen Jean Louis van Dam en 
op drums Menno Veenendaal zal er 
ongetwijfeld een prachtige chemie 
ontstaan waardoor de bezoekers 
een indrukwekkend optreden tege-
moet kunnen zien. Vrijdag 18 mei, 
aanvang 21.00 uur in Café Oomstee 
aan de Zeestraat 62 in Zandvoort. 
De entree is gratis. x

Een prachtige chemie

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Casca's Huisorkest 
bestaat uit blazers en speelt al vele 
jaren enthousiast met elkaar. Zij 
delen hun liefde voor de muziek 
en hebben veel plezier in het 
samenspel onder leiding van diri-
gent Gerard Tesselaar. Op dins-
dag 22 mei kan men genieten van 
onder anderen St. Antony Choral 
van Haydn, The Pirates of Penzan-
ce Ouverture van Sullivan, Yellow 
Mountains van Jacob de Haan en 
Hootenanny van Harold L. Wal-
ters. Het theeconcert is op dins-
dag 22 mei om 15.30 uur bij Casca 
in de Luifel aan de Herenweg 96 
in Heemstede. De entree is gratis 
door een gift van het 40-jarige 
BAVO-fonds. Aanmelden kan via 
023-5483828 op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur. x

Theeconcert
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regio - Door het warme weer van de 
laatste dagen hebben de regionale 
imkers hun handen weer vol met het 
verwijderen van zogeheten bijen-
zwermen in Kennemerland. "In twee 
dagen tijd kreeg ik bijna tien meldin-
gen binnen", zegt de Heemsteedse 
imker Pim Lemmers.

door Michiel Rehwinkel

Daarnaast kreeg de imker ook veel 
meldingen van hommelnestjes in 
vogelhuisjes binnen. De komende 
dagen verwacht hij, vanwege het 
mooie weer, nog veel meer meldin-
gen.
Lemmers: "Omdat het de laatste 
weken erg koud was, hebben veel 

imkers hun bijenvolken nog niet 
nagekeken. Terwijl de ontwikke-
ling van het bijenvolk in de tus-
sentijd wel gewoon doorgaat. Veel 
bijenvolken zitten hierdoor bomvol 
met bijen, met als gevolg dat ze op 
een gegeven moment bij mooi weer 
gaan zwermen. Een bijenzwerm is 
eigenlijk een natuurlijke deling van 
het volk", aldus de imker van onder 
anderen kinderboerderij 't Molen-
tje in Heemstede.
Volgens de bijenhouder hoeven 
mensen niet bang te zijn voor een 
bijenzwerm. Bij aantreffen van een 
zwerm kan men contact opnemen 
met de gemeente of met de politie. 

Zij zijn in het bezit van telefoon-
nummers van regionale imkers.
Imker Pim Lemmers is zelf deze 
week met bijenlessen op scholen 
gestart. "Als eerste school bezoek ik 
twee dagen de BSV in Bloemendaal. 
Zij krijgen ook een heus bijenvolk. 
De kinderen mogen de bijen ook 
aaien." x
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zandvoort - De zomer is begonnen. 
Op een zonnige warme afgelopen 
dinsdag zijn al veel mensen mensen 
er gezellig op uit gegaan naar het 
strand van Zandvoort. Op de strand 
was het door de wind nog frisjes, 

maar met een windscherm was het 
best goed vertoeven. Een enkeling 
waagde zich met de voeten in het 
frisse water. x

Genieten van zon en strand

(Foto: Michel van Bergen).

Het regent meldingen
Veel bijenzwermen door mooi weer

Imker Pim Lemmers 'schept' weer een zwerm (Publiciteitsfoto).

ToegankelijkheidToegankelijkheid 'Kunstkijken''Kunstkijken'

bloemendaal - Op zondag 27 mei is 
er een oecumenische pinksterbij-
eenkomst in het openluchttheater 
Caprera in Bloemendaal. Aanvang 
is 10.30 uur. De bijeenkomst zal 
worden geleid door Landa Rave en 
ds. Otto Sondorp namens de geza-
menlijke kerken. Muzikale mede-
werking wordt verleend door een 
cantorij onder leiding van Philien 
Schouten, een koor vol pinkster-
liederen onder leiding van Xandra 
Mizee, pianist Cees Verschoor en 
een fluitiste. Een koor uit Haarlem 
zal medewerking verlenen. Het 
verzoek is zo veel mogelijk met de 
fiets te komen. Voor ouderen en 
mensen die slecht ter been zijn, is 
een aantal plaatsen gereserveerd 
op de voorste rijen, bereikbaar via 
de hoofdingang van het theater. 
Deze weg is ook toegankelijk voor 
rolstoelen. Bij slecht weer wordt 
uitgeweken naar de kerk aan de 
Vijverweg. Aanvang is in dit geval 
11.00 uur. x

Pinksterviering

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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overveen - Het college van Burgemees-
ter en Wethouders heeft dinsdag 15 
mei het nieuwe schetsontwerp voor 
het Marinehospitaalterrein vastge-
steld. Het ontwerp is het resultaat 
van intensieve gesprekken tussen 
AM, de ontwikkelaar van het gebied, 
de Klankbordgroep en de gemeente 
Bloemendaal. In het vervolgtraject 
worden deze gesprekken voortgezet.

Het schetsontwerp voor het nieuwe 
Marinehospitaalterrein is geïnspi-
reerd op de landschapselementen 
van de voormalige Springertuin 
achter villa Tetrode. Vanuit de ran-
den van het plan is één centrale 
ruimte met waterpartij zichtbaar. 
De waterpartij wordt omringd 
door groene, natuurvriendelijke 
oevers die het hoogteverschil 
accentueren. De voortuinen van de 
woningen zijn onderdeel van deze 
parkachtige ruimte. Het huidige 
bestemmingsplan staat toe tussen 
de zestig en negentig woningen te 
realiseren. Het ontwerp omvat in de 
voorbeeldverkaveling 69 woningen 
(inclusief het Van Wijk-terrein 77 
woningen) in verschillende typen 
en biedt ruimte voor woningen in 
de sociale sector en voor de stich-
ting Dol-Fijn. Binnen het ontwerp 
kunnen belangstellenden woning-
typologieën kiezen die voldoen 
aan hun wensen. Het uitgangspunt 
is dat parkeren op eigen terrein 
plaatsvindt.
Bij het bepalen van het aantal te 
bouwen woningen in het schets-
ontwerp is uitgegaan van het nu 
geldende bestemmingsplan. Het 
schetsontwerp heeft een dichtheid 
van 32 woningen per hectare. Dit 
is een lagere dichtheid dan omlig-
gende wijken hebben. AM en de 
gemeente Bloemendaal investeren 
in een duurzame planopzet con-

form de geldende normen.Gelet 
op het vastgestelde schetsontwerp 
moet het bestemmingsplan wor-
den aangepast. Bij het verdere tra-
ject om te komen tot een definitief 
stedenbouwkundig plan, beeld-
kwaliteitplan en het bestemmings-
plan wordt ook de klankbordgroep 
betrokken.
Om deze plannen te realiseren zal 
de gemeente nu in eerste instantie 
in overleg treden met AM om te 
bezien of de samenwerkingsover-
eenkomst, kan worden verlengd.

Advies Klankbordgroep
De Klankbordgroep, bestaande uit 
omwonenden van het terrein, ziet 
het voorliggende schetsontwerp als 
'een stap in de goede richting', maar 
beveelt tegelijkertijd de gemeente-
raad van Bloemendaal aan om nog 
een 'kwaliteitsslag' te maken en het 
schetsontwerp te verbeteren. De 
Klankbordgroep vindt dat het ter-
rein 'te vol' wordt en stelt voor om 
het aantal woningen op de noor-
delijke terreinhelft te verlagen. 
Minder grondgebonden woningen 
met tuinen (dertig in plaats van 
56) biedt de mogelijkheid om meer 
parkachtige ruimten te realiseren. 
Er komt dan meer groen op het ter-
rein, zoals beloofd in het geldende 
bestemmingsplan en de door AM en 
de gemeente in de zomer van 2011 
gemaakte afspraken. Door een rui-
mere en groenere opzet met minder 
woningen zal de 'druk' op het noor-
delijke helft van het terrein, dat al 
ingeklemd ligt tussen het spoor, de 
Hogeschool InHolland en de druk-
ke Bloemendaalseweg, afnemen 
en zal de verkoopbaarheid van de 
te realiseren woningen juist toene-
men. De Klankbordgroep stelt voor 
om een plan te realiseren met der-
tig grondgebonden woningen met 

tuinen, met (conform de Woonvisie 
van de gemeente Bloemendaal) tien 
appartementen voor koopkrach-
tige senioren in twee prachtige 
villa's en met twintig sociale huur-
woningen inclusief de voorziening 
voor de Stichting Dol-Fijn in twee 
middelgrote gebouwen. Totaal zes-
tig woningen (inclusief het Van 
Wijk-terrein) in plaats van de in 
het schetsontwerp voorgestelde 77 
woningen. Ter vergelijking: op het 
ongeveer even grote Haringbuys-
terrein in Aerdenhout komen in 
totaal 21 woningen.
Inmiddels heeft Sjoerd Soeters 
advies uitgebracht over het schets-
ontwerp; hij kent het plangebied 
en de wensen van de omwonenden 
goed. De behandeling van het ont-
werp in de commissie grondgebied 
is waarschijnlijk op 7 juni. Vooraf-
gaand hieraan nodigt de gemeente 
bewoners uit om kennis te nemen 
van het schetsontwerp: op woens-
dag 30 mei om 19.30 uur in het 
gemeentehuis. x
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AMBACHTELIJK IJS
  CHOCOLADE

PATISSERIE

IJS, IJS, IJS!!!
DEZE WEEK IS ER 
LIMONCELLO,
EN LICOR 43.

En natuurlijk hebben wij 
Maison Kelder hazelnoot
taarten voor de
Pinksterdagen.

ZANDVOORTSELAAN 177
HEEMSTEDE 023-544 12 12
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Eindelijk een doorbraak
Nieuw schetsontwerp Marinehospitaalterrein

(Illustratie: Mulleners + Mulleners).

overveen - Woordvoerder van de 
Klankbordgroep Martin Wassen: 
"Wethouder Kokke heeft steeds 
gezegd dat er na het fiasco met Park 
Tetrode nu een prachtige wijk gaat 
komen, die later tot 'monument' zal 
worden verklaard. Het schetsont-
werp laat een prima wijk zien, maar 
tegelijk ook een hele gewone wijk. 
Sjoerd Soeters heeft al een paar 
goede verbeteringen voorgesteld 
en onder meer tien grondgebonden 
woningen met tuinen vervangen 

door tien appartementen voor 
koopkrachtige senioren. Als Klank-
bordgroep onderschrijven wij zijn 
voorstellen, maar we zien ook nog 
een aantal knelpunten. De gemeen-
teraad kan er voor zorgen dat B&W 
nog het laatste stapje zetten: een 
aantal grondgebonden woningen 
met tuinen er af en dus meer publie-
ke, groene ruimte, en we zijn waar 
we wezen moeten. De oude kern 
van Overveen wordt anders veel te 
druk." x

'Een aankomend monument'

Naar aanleiding van een artikel in het Haarlems Dagblad van 10 mei 
jongstleden met als titel 'Betalen voor uitlaten hond in Spaarnwoude' en 
de maatregelen die de gemeente Spaarnwoude heeft genomen ten aanzien 
van loslopende honden en uitlaatdiensten, willen wij u deelgenoot maken 
van onze ervaring tijdens een wandeling door het duingebied in Zandvoort 
(achter het circuit, maandag 7 mei). Tijdens onze wandeling door dit mooie 
gebied zijn wij 'overvallen' door een troupe (tien á twaalf) honden met 
begeleidster. De honden waren niet aangelijnd, de begeleidster was telefo-
nisch in gesprek en had ook geen aanlijnriemen bij zich. Totale paniek bij 
ons. Het enige wat de begeleidster zei dat we gewoon moesten doorlopen. 
Lastig met blaffende, grommende honden om ons heen. Wij hebben in 
Zandvoort bij het gemeentehuis ons verhaal verteld. De baliemedewerk-
ster in kwestie kon zich heel goed inleven in onze situatie en zou er mel-
ding van maken bij bureau Handhaving.
Ons inziens zouden maatregelen genomen moeten worden zoals voorge-
steld in recreatiegebied Spaarnwoude. Bijvoorbeeld vergunning (€ 1200,- in 
Spaarnwoude) voor het uitlaten van drie of meer honden, speciale losloop-
gebieden en controle daarop, maximaal tien honden per keer voor uitlaat-
bedrijven met de mogelijkheid tot intrekking vergunning enzovoorts.
Wij zullen dit verzoek ook richten aan de gemeente Zandvoort om te voor-
komen dat er in de toekomst vervelende incidenten gebeuren.

Namen bij de redactie bekend x

'Overvallen' door honden

vogelenzang - Een kind is zondag-
avond gewond geraakt na een aan-
rijding. Een 46-jarige vrouw reed 
over de Vogelenzangseweg toen 
ze rond 21.15 uur ter hoogte van 
Vogelenzang de controle over haar 
voertuig kwijt raakte. De vrouw 
klapte tegen een boom aan de kant 
van de weg. Politie, ambulance en 
brandweer kwamen ter plaatse om 
assistentie te verlenen. Een kind, 
welke in de auto zat, is na de eer-
ste behandeling ter plaatse overge-
bracht naar het ziekenhuis. Twee 

andere inzittenden raakte bij het 
ongeval niet gewond. De vrouw, 
die een hoofdwond opliep, is door 
de politie meegenomen naar het 
bureau omdat er vermoedelijk spra-
ke is van drankmisbruik. Dat bleek 
ook inderdaad het geval, ze blies 1,3 
promille. Tijdens het bergen van de 
wagen is de Vogelenzangseweg tij-
delijk afgesloten geweest voor het 
verkeer. x

Kind gewond bij aanrijding
Bestuurster blijkt onder invloed

(Foto: Michel van Bergen).

bennebroek - Vrijdagnacht 
omstreeks 02.35 uur overliep een 
bewoner van een woning aan de 
Narcissenlaan een inbreker bij 
de achterdeur. Hij vluchtte weg. 
Gealarmeerde politieagenten stel-
den een onderzoek in. In eerste 
instantie troffen zij daarbij vier 

jongens die zich verstopten in 
een tuin aan de Willinklaan. Het 
viertal vluchtte ook weg. Eén van 
hen kon na enige tijd weer worden 
gevonden in een tuin aan de Rijks-
straatweg. 
Hij is aangehouden en voor nader 
onderzoek ingesloten. Het gaat 
om een 18-jarige jongen uit Voge-
lenzang. x

Inbrekers betrapt
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Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Euro-jackpot, vrijdag kans op 
11 miljoen voor maar € 2,-

- Miljoenenspel, elke zaterdag kans 
op € 1 miljoen voor maar € 5,-

- Tip van de maand: 
Sharon Bolton - Bloedschade

verkrijgbaar bij Primera musical 
tickets, o.a. Shrek de musical, 
Wicked, Miss Saigon...

Primera Zandvoort Haltestraat 9
2042 LJ Zandvoort.

2132 PZ hoofddorp
tel:  023 - 55 41 406
koi@koimeer.nl

1e en 2e

Pinksterdag
open

van 10.00 - 17.00 uur
Industrieterrein 

De President

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Inschrijven voor 15 Juli 2012

3 x per week training met 

Better Belly 4 weken achter elkaar.

Prijs € 39,50 p.p.
( i.p.v. € 74,50)

Kleverlaan 204
2023 JM Haarlem
 023 - 527 52 41

www.squashhaarlem.nl
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bloemendaal - Terwijl er nog volop 
discussie plaats vindt over de ver-
bouwing van het gemeentehuis, heeft 
het college op 15 mei het definitief 
ontwerp ervan vastgesteld. In een 
persbericht wordt gesproken over 
'centralisatie en vernieuwing van de 
gemeentelijke huisvesting'. Tijdens 
de open dag op 9 juni kunnen al dan 
niet bezorgde Bloemendalers tussen 
11.00 en 16.00 uur informatie krijgen 
over de noodzaak van de vernieuwing, 
hoe die er uit gaat zien en over finan-
ciële aspecten. Ook voor kinderen is 
er genoeg te doen.

door Ruud Vader

Tijdens de open dag kunnen bezoe-
kers uitgebreid kennis maken 
met het ontwerp van het nieuwe 
gemeentehuis. Experts presente-
ren alle details over de financiën, 
architectuur, het publiekscentrum, 

de inrichting van buitenruimte van 
het gemeentehuis en de nieuwe 
indeling. De ambtelijke organi-
satie wordt volgens de plannen 
gehuisvest op de locatie van het 
huidige gemeentehuis. Om genoeg 
werkruimte te creëren wordt de 
grond langs de zuid en noord gevel 
gedeeltelijk afgegraven. Zo ontstaat 
een nieuwe begane grond waar een 
nieuw publiekscentrum komt. De 
raadszaal verhuist een etage naar 
beneden en komt op de plek van de 
huidige trouwzaal. De trouwzaal op 
haar beurt, verhuist naar de voor-
zijde van het pand en zal straks een 
kleinere omvang hebben. De burger-
zaal blijft gehandhaafd. De tweede 
en de nieuw te bouwen derde etage 
zijn bestemd als werkplekken voor 
de medewerkers. Bij de inrichting  
daarvan wordt uitgegaan van flex-
werkplekken. Daardoor is slechts 
70% van het aantal werkplekken 

nodig om alle medewerkers te plaat-
sen. Met zo'n 2000 vierkante meter 
minder oppervlakte dan nu het geval 
is, kan de hele organisatie gehuisvest 
worden. Dat betekent minder onder-
houd en minder stookkosten.
Bezorgd Het bovenstaande is ont-
leend aan een persbericht over de 
open dag. Daarin kun je ook lezen 
waarom er gaat worden verbouwd 
of, zoals op een andere plek staat, 
vernieuwd. Je zoekt er vergeefs naar 
de termen nieuwbouw of vernieuw-
bouw, waarop wethouder Tames 
Kokke zijn beleid tot nu toe baseert 
om te kiezen voor een afschrijfter-
mijn van 40 jaar. Een niet onbelang-
rijk detail, omdat bij verbouwing 
een termijn is voorgeschreven 
van 25 jaar, wat tot aanzienlijk 
hogere jaarlijkse lasten leidt. Het 
persbericht vervolgt: "Waarom ver-
bouwen? - De huidige gebouwen 
(…) zijn verouderd. De technische 

installaties voldoen niet aan de 
eisen van deze tijd, de gebouwen 
zijn milieu onvriendelijk en (finan-
cieel) zo goed als afgeschreven. Het 
is noodzakelijk nu ingrepen te doen 
voor de huisvesting van de gemeen-
te. De noodzakelijke investering 
van 9 miljoen levert geen financi-
eel nadeel op voor de exploitatie-
begroting van de gemeente, voor 
de gemeentebelastingen of voor 
de bewoners." Dat laatste wordt 
ernstig betwijfeld door een groep 
bezorgde bewoners die van mening 
zijn dat een afschrijftermijn van 40 
jaar formeel niet kan en de plannen 
om verschillende redenen risicovol 
zijn. Hun woordvoerder Barend Lin-
ders laat weten dat de groep gedu-
rende de hele open dag ook aan-
wezig zal zijn. Voornamelijk in de 
hoop dat ze in samenspraak met de 
experts en politici verschillen van 
inzicht uit de weg kunnen ruimen. 

Het lijkt dus een interessante dag te 
gaan worden.
Er is volgens het persbericht: "Een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd 
naar de mogelijkheden van het ves-
tigen van een centraal servicepunt  
in  Bennebroek in het oude gebouw 
van de Franciscusschool. Uit deze 
studie blijkt dat het inderdaad 
mogelijk is om Welzijn Bloemen-
daal, de Politiepost, het Gemeente-
loket en de Bibliotheek te vestigen 
in de school." Wat dit betekent voor 
het aantal centraal te huisvesten 
medewerkers is niet aangegeven, 
maar daar kun je op 9 juni natuur-
lijk naar vragen. Het definitief ont-
werp wordt op 12 juli aanstaande 
behandeld in de gemeenteraad. 
Meer informatie is te vinden op 
bloemendaal.nl (klik bij projecten 
op gemeentelijke huisvesting) en 
op referendumbloemendaal.nl, de 
site van de bezorgde burgers. x

Gemeente wil met open dag laten zien dat
gemeentehuis vernieuwd dient te worden

Raadsels over afschrijftermijn op 9 juni misschien opgelost

overveen - Wij schreven vorige week 
over de Dag van Toegankelijkheid die 
op 19 mei werd gehouden in Over-
veen. Het is dolle pret als de Kenne-
mer Keien een wedstrijd gehandicap-
ten hockey doen en als wethouder 
Ton Bruggeman het aflegt in een rol-
stoel slalom tegen Petra Storm van 
de stichting 't WEB, die regionaal de 
belangen van gehandicapten behar-
tigt. De sfeer wordt ernstiger bij het 
uitreiken van het onderzoeksrapport 
en de discussie daarna.

door Ruud Vader

In het rapport heeft 't WEB 
beschreven hoe het staat met de 
toegankelijkheid van openbare 
gebouwen en voorzieningen. De 
gemeente is volgens het rapport 
goed op weg. Het beste scoort het 
sportcomplex van de Bovenlan-
ders, waar de toegankelijkheids-
dag wordt gevierd, het slechtste 
komt NS station Bloemendaal er 
uit. Directeur Fons Hoenderdos 
van 't WEB: "Je moet daar lachen 
en huilen. Lachen omdat er keurig 
twee grote algemene gehandicap-
ten parkeerplaatsen zijn ingericht. 
Huilen omdat je als gehandicapte 
vanaf die parkeerplaatsen nooit bij 
de treinen terecht kunt komen. 
Niet met een rollator en ook niet 

met een rolstoel."
Tijdens de discussie vraagt een 
mevrouw zich af waarom toegan-
kelijkheidsvoorzieningen in Ame-
rika zoveel beter zijn geregeld 
dan in Nederland. Een meneer 
antwoord: "Door Vietnam." Hij 
bedoelt dat een land met veel 
oorlogsveteranen (ook al na de 
Tweede Wereldoorlog) die hun 
grondwettelijke rechten op toe-
gankelijkheid in veel rechtszaken 
hebben afgedwongen bij scholen, 
ziekenhuizen, openbare gebou-

wen, natuurlijk voor ligt op landen 
zonder die traditie. Daar blijkt een 
wereld achter te liggen, waarmee 
het begrip toegankelijkheid nog 
veel breder wordt dan was bedoeld 
op de dag van de toegankelijkheid. 
Aan een uitgebreid artikel daar-
over gaan we werken. x

Een hoopgevend begin
Dag van de toegankelijkheid

Voorafgaand aan de overhandiging van het onderzoeksrapport testen bezoe-
kers hun rolstoel vaardigheden. Wethouder Ton Bruggeman legt het in een sla-
lom af tegen Petra Storm (Foto's: Ruud Vader).

Directeur Fons Hoenderdos van de 
stichting 't WEB overhandigt de wet-
houder het eerste exemplaar van het 
rapport (Foto: Ruud Vader). x

haarlem/regio - Prezens ondersteunt 
mensen bij veelvoorkomende psy-
chische klachten, zoals stress, angst 
en depressie. Dat doet Prezens met 
zelfhulpcursussen, groepscursus-
sen en (kortdurende) behande-
ling. Prezens is onderdeel van GGZ 
inGeest en actief in de regio Amster-
dam en in Amstelveen, Hoofddorp, 
Haarlem en omstreken.

Prezens directeur Jos Smeijer: 
"Mensen zijn bezorgd over de 
extra kosten die de invoering van 
de eigen bijdrage met zich mee-
brengt. Dit is niet altijd nodig. Pre-
zens biedt nog steeds zorg waarbij 
de eigen bijdrage GGZ niet van toe-
passing is. Dit geldt voor de scree-
ning, advies en preventieve cursus-
sen." Juist om te voorkómen dat 
klachten erger worden, kunnen 

mensen met beginnende klachten 
bij Prezens terecht. De volgende 
groepscursus start binnenkort in 
Haarlem: 'Ik wil slapen' voor men-
sen die last hebben van slaappro-
blemen op dinsdag 22 mei 15.00 
tot 17.00 uur (zes bijeenkomsten). 
Kosten bedragen. € 50,-
Daarnaast is er een aanbod van 
zelfhulpcursussen, waarmee op 
elk gewenst moment gestart kan 
worden. Een compleet overzicht 
van alle cursussen is te vinden op 
www.prezens.nl. 
Wie gebruik wil maken van de pre-
ventieve ondersteuning van Pre-
zens, kan bellen met 023-5187640 
voor het maken van een advies-
gesprek. Of vul de PrezensQuest 
in op www.prezens.nl, de online 
vragenlijst voor advies en onder-
steuning. x

Géén eigen bijdrage GGZ bij
preventieve ondersteuning

bennebroek - Een wielrenner is 
dinsdagavond gewond geraakt 
na een aanrijding met een auto. 
Het ongeval gebeurde omstreeks 
19.45 uur op de Leidsevaart op de 
grens van Bennebroek met Voge-
lenzang. De wielrenner kwam 
ten val. Ambulance en politie 
kwamen ter plaatse en het slacht-

offer is na de eerste behandeling 
ter plaatse overgebracht naar het 
ziekenhuis. De bestuurder van de 
zwarte Citroën die de wielrenner 
aanreed besloot na het ongeval 
niet te stoppen en is doorgere-
den. x

Wielrijder raakt gewond na
aanrijding, auto rijdt door

(Foto: Michel van Bergen).

haarlem - Op donderdag 31 mei orga-
niseert het Kennemer Gasthuis 
(KG) een informatieavond over 
longkanker. Deze avond is bedoeld 
voor (ex)longkankerpatiënten en 
hun naasten en iedereen met inte-
resse in of vragen over de ziekte. 
Tijdens de informatieavond in het 
KG vertelt longarts dr. M. Bard 
over de verschillende soorten 
longkanker, de behandeling van 
longkanker (de mogelijkheden en 
onmogelijkheden) en de organisa-
tie en het zorgpad van longonco-
logie binnen het KG. Er is ruimte 
voor vragen en lotgenotencontact. 
De informatiebijeenkomst vindt 
plaats van 17.00 tot 18.00 uur de 
Gasthuiszaal van het Kennemer 
Gasthuis, locatie zuid. Aanmelden 
kan via www.kg.nl. x

Longkanker
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Tirol op z’n boeren-
best!

69
U verblijft in het bijzonder veelzijdige 
Zillertal, het dal der duizend bergen. 
Hier is zo veel te beleven dat het 
wel het ‘actiefste dal’ van Oostenrijk 
wordt genoemd. Maakt u een boot-
tochtje over de Achensee? Gaat u met 
een stroomtrein door het Zillertal? 
Bezoekt u de Krimmler-watervallen? 
De Gletsjer bij Hintertux? Of liever 
het gezellige Innsbruck? Er zijn ruim 
400 km aan wandelpaden. Ook als u 
met kinderen op vakantie gaat, zijn 
er volop mogelijkheden. En dat in een 
wel bijzonder scherp geprijsd arrange-
ment! 

Uw verblijf
U verblijft in  boerderijpension Wassererhof, 
bij Gerlos, midden in de prachtige Tiroler berg-
wereld, op een rustige, zonnige locatie, op 
200 m van diverse restaurants. Uw kamer is 
voorzien van badkamer met douche en toilet.

Inbegrepen
• 3, 4 of 7x overnachting met
 ontbijtbuffet
• 3,4 of 7x lunchpakket (samen te 
 stellen uit ontbijtbuffet)
• welkomstdrankje 
• dagelijks koffie met koek/gebak
 (16-17 uur, niet op aankomst-
 dag) 
• 1 of 2x begeleide wandeling

Prijzen 4-d 5-d 8-d
03/06-14/10 69 69 129

Kinderkorting
0 t/m 11 jaar: gratis

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserver-
ingskosten en kosten 
calamiteitenfonds.

4, 5 of 8-daags arrangement 
Oostenrijk

zoek & boekcode 90999

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 90999

bennebroek - De baas van 's lands 
grootste epilepsie instelling (SEIN) 
benadrukt dat hij geen neurochirurg 
is - hij weet alleen maar algemene 
dingen over Epilepsie. Wat je (niet) 
moet doen als iemand een aanval 
heeft, dat er grote verschillen zijn 
in behandeling in diverse landen en 
dat er helaas nog geen echte oplos-
singen zijn. Over een instelling die er 
alles aan doet om de kennis en hulp 
voor mensen met epilepsie een paar 
streepjes verder te brengen.

door Ruud Vader

Barzilay spreekt op 11 mei in Tref-
puntcafé en is voorzitter van de 
Raad van bestuur van de Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland, 
waarvan onder andere Meer en 
Bosch en de Cruquiushoeve deel uit-
maken. In Nederland hebben onge-
veer 120.000 mensen epilepsie, zeg 
maar 1 op de 150. Het goede nieuws 
is dat de meesten daarvan zelden 
of heel weinig last hebben van het 
verschijnsel en in het algemeen een 
gewoon leven kunnen leiden. Soms 
met behulp van medicijnen. Helaas 
is er ook een categorie zwaardere 
patiënten die geregeld aanvallen 
hebben en voor wie speciale woon- 
en leervoorzieningen nodig zijn.
Barzilay: "Als je de pech hebt dat 
je therapieresistent bent en je aan-
vallen maar gedeeltelijk kunnen 

worden onderdrukt, is er soms 
een operatie mogelijk. Maar zulke 
operaties zijn niet zonder risico's. 
Onze aanpak is er dan ook vaak op 
gericht om mensen met epilepsie te 
leren zo met hun handicap om te 
gaan dat ze een zo normaal moge-
lijk leven kunnen leiden. Het liefst 
in de eigen omgeving." In de mild-
ste vorm komen absences soms ook 
voor bij gewone mensen als die voor 
een raam of in een auto even voor 
zich uit zitten te dromen en zich 
daarna plotseling bewust worden 
waar ze zijn. Barzilay: "Niets om je 
ongerust over te maken, je hebt dan 
gewoon een hersenfunctie die het 
even af laat weten."

Acupunctuurnaaldjes
Als absences vaker voorkomen is 
het, vooral bij kinderen, zaak om zo 
vroeg mogelijk een diagnose te stel-
len. Barzilay: "Dat is vaak moeilijk 
omdat de verschijnselen die optre-
den heel gevarieerd kunnen zijn en 
zelfs huisartsen een juiste diagnose 
lastig vinden. Daardoor krijgen wij 
jonge patientjes vaak pas later te 
zien, terwijl we juist bij een vroege 
diagnose verlichting kunnen geven 
door eenvoudige medicatie."
Wat moet je doen als je op straat 
ziet dat iemand een serieuze aan-
val krijgt? wil een bezoeker weten. 
Barzilay: "Aan de aanval zelf kun je 
weinig doen. Wel is het zaak om te 

zorgen dat de betreffende persoon 
zich niet aan stoepranden of straat-
meubilair verwondt. Een zijligging 
is voor zo iemand beter dan ruglig-
ging in verband met adem halen, 
maar midden in een aanval valt er 
vaak door verstijfde spieren weinig 
te verplaatsen. Stop een doekje in de 
mond als je bang bent dat de tong 
wordt (af)gebeten, nooit je vingers."
Of het klopt dat een hond bij een 
baasje een aanval kan voelen aan-
komen, wil een andere bezoeker 
weten. Barzilay bevestigt dat dit wel 
voorkomt, maar dat er weinig over 
bekend is hoe dit kan: "Het kan zijn 
dat aanvallen vooraf worden gegaan 
door specifieke trillingen rond een 
persoon. In die sfeer werken we op 
dit moment samen met TNO om na 
te gaan of die trillingen met een soort 
radar kunnen worden gedetecteerd. 
Als dat kan willen we op die basis in 
onze nieuwbouw woonvertrekken 
maken met E-signalering, waardoor 
automatisch hulp kan worden opge-
roepen."
SEIN werkt in veel landen samen 
met epilepsie instituten. Daar wordt 
kennis en deskundigheid mee uitge-
wisseld. In ontwikkelingslanden ligt 
het accent op vroege diagnose en 
eenvoudige medicatie - nu worden 
in dat soort landen 60 tot 90% van 
de patiënten helemaal niet behan-
deld. In landen als China en de USA 
wordt veel vaker geopereerd dan in 
Nederland. Barzilay: "Zo hadden we 
laatst een bezoekend neurochirurg 
uit China die gemiddeld per maand 
tachtig operaties doet. Het aantal 
van dertig operaties die er per jaar 
in ons land plaats vinden valt daar-
bij in het niet."
Ondanks vergelijkend onderzoek 
naar de effectiviteit van verschillen-
de behandelmethoden is er helaas 
nog geen zicht op een universele 
remedie. Wel kun je zien dat je met 
verschillende methodes bepaalde 
resultaten kunt behalen. Barzilay: 
"Als bij ons een patiënt moeilijk in 
slaap kan komen, geven wij hem 
meestal een pilletje. In China zet-
ten ze twee acupunctuur naaldjes 
in zijn hoofd die ze aansluiten op 
een stroompje. In beide gevallen 
zorgt de behandeling voor een ont-
spannende slaap."
Meer informatie over epilepsie en 
over SEIN is te vinden op www.sein.
nl. x

Epilepsie is geen ziekte, iedereen
heeft het eigenlijk wel een beetje

Boeiende Trefpuntcafé lezing van Jan Willem Barzilay

(Foto's: Ruud Vader).

aerdenhout - Vorige week dinsdag-
ochtend op de Zandvoortselaan, 
waar PWN op diverse punten aan het 
spuien was. Gevolg: In Aerdenhout 

moest het verkeer door een rivier. Je 
zal er maar naast fietsen… x

Je zal er maar fietsen

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

bloemendaal - De hulpdiensten zijn 
maandag aan het begin van de 
avond uitgerukt naar de Parkweg 
in Bloemendaal voor een reanima-
tie. Rond 18.00 uur kreeg een man 
een hartstilstand in een villa aan de 
Parkweg. De brandweer, ambulan-
ce, politie en een traumahelikopter 
rukten uit om hulp te verlenen. De 
traumahelikopter landde in een 
grote tuin van een nabij gelegen 
villa. De arts van de traumahelikop-

ter is vervolgens met een politieau-
to naar de woning gebracht om de 
hulpverleners te assisteren. Na de 
geslaagde reanimatie is de man met 
spoed per ambulance naar het zie-
kenhuis overgebracht voor verdere 
behandeling. De traumahelikopter 
trok veel bekijks van omwonenden 
en passanten. x

Kunststukje hulpdiensten

(Foto: Rowin van Diest).

heemstede - Basisschool Icarus is 
twintig jaar geleden opgericht 
door een kleine groep mensen 
met een specifieke wens en visie 
op het basisonderwijs. "Wij ver-
heugen ons dat de liefdevolle 
basis die toen gelegd is onder het 
motto 'ieder kind mag zijn wie hij 
of zij is' nog altijd even actueel is 
en door de jaren heen niets aan 

kracht heeft  ingeboet." Om het 
kroonjaar te sieren viert Icarus 
uitbundig feest in de week van 
18 juni met allerlei activiteiten in 
en om de school. De afsluiting is 
een groot slotfeest met reünie op 
zaterdag 23 juni. Aanmelden kan 
via www.icarusheemstede.nl/reu-
nie, bij voorkeur voor 11 juni. x

Icarus bestaat twintig jaar
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Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

Ornamenten van gips
Wij restaureren ook 
klassieke plafonds.

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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bloemendaal - In totaal zijn er in Park 
Brederode nu 83 woningen in de 
sociale woningbouwsector gereali-
seerd. Direct naast hockeyclub HBS 
aan de Mollaan liggen in totaal vijf 
gebouwen waar de woningen in zijn 
gesitueerd. Lokale woningbouwver-
eniging Brederode Wonen ondervond 
dat haar kleinschaligheid onvoldoen-
de basis bevatte om het gehele pro-
ject te kunnen bekostigen en zocht 
daarom samenwerking met de grotere 
broer Pré Wonen. Pré Wonen is nu de 
eigenaar van de panden, Brederode 
Wonen de verhuurder. Bij de inschrij-
ving werd duidelijk dat de belangstel-
ling erg groot was: meer dan duizend 
belangstellenden voor 83 woningen.

door Onno van Middelkoop

Een rondgang langs de gebouwen 
maakt direct enkele dingen duide-
lijk. Zo zijn er geen auto's rond de 
nieuwe gebouwen te bekennen; 
bewoners parkeren in de onder het 
gebouw aangebrachte garage. Leo 
Salman, directeur van Brederode, 
vertelt: "Het is een park dat monu-
mentale waarde heeft. Met het ont-
werp is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het karakter dat 
het park heeft. Daarom zijn ook de 
auto's buiten zicht bedacht. Verder 
was de opdracht om het karakter 
van het park te behouden en de 
nieuwbouw zo organisch mogelijk 
in te passen. Daar zijn we volgens 
mij goed in geslaagd."
De rondleiding gaat langs gebouw 
Duinvoet, waar een woning wordt 
bezocht van één van de nieuwe 
bewoners. Veel glas, ruime ruimtes, 
prachtig uitzicht en een groot terras 
zijn hun deel. Bepaald een doorsnee 
sociale woning is het in ieder geval 
niet. De bewoners zijn dan ook dik 
tevreden met hun nieuwe stulpje. 
"Het is een heerlijk huis. Wat we 
vooral zo fijn vonden is dat we 
betrokken werden bij de keuze van 
het tegelwerk en de keuken voor-
dat die werden geplaatst. Zo kun je 
het toch helemaal naar je eigen zin 
vormgeven."

Twee gebouwen bevatten in totaal 
65 appartementen. Het gebouw 
Duinvoet is voorbehouden aan seni-
orenhuurders, terwijl Constance 
ruimte biedt aan een mix van oude-
re en jongere bewoners. De locaties 
lenen zich voor senioren maar wel 
als mensen nog mobiel zijn, reden 
waarom de verhuurder terug is 
gegaan naar de leeftijdscategorie 
vanaf 55 jaar. 
Aan de Brederodelaan zelf staan 
drie nieuwe, kleinschalige gebou-
wen met ieder een eigen naam: 
Geraldine, Aurelia en Claudette. 
Het zijn de namen van drie zusters 
die in het verleden gewerkt heb-
ben in het Provinciaal Ziekenhuis. 
Ook de naam Constance is daaraan 
ontleend. Ieder gebouw bevat zes 
woningen. Vier hoekwoningen met 
tuin en twee tussenwoningen, die 
een bijzonder groot en mooi dak-
terras hebben. Een mix van oudere 
en jongere mensen woont hier 

door elkaar. Van de nieuwe bewo-
ners is ongeveer de helft afkomstig 
van huurwoningen van Brederode 
Wonen, Pré Wonen en andere 
corporaties, waardoor duidelijke 
doorstroming op gang is gekomen. 
Verder is er nog een redelijk aantal 
bewoners uit Bloemendaal van een 
koop of particuliere huurwoning 
verhuisd naar een van de senioren-
woningen. Project Park Brederode 
heeft voor de toekomst nog potentie 
om enkele gebouwen bij te kunnen 
zetten. Gezien de huidige woning-
markt zal het op korte termijn erg 
lastig worden om een investeerder te 
vinden die dit bedrag even 'ophoest'. 
Maar op de langere termijn kan het 
betekenen dat er meer woningen bij 
zullen gaan komen. In de tussentijd 
kunnen geïnteresseerden inschrij-
ven via Woonservice. En dan maar 
hopen dat de opgebouwde woon-
duur een keer voldoende zal blijken 
te zijn… x

Park Brederode is verhuurd
Unieke samenwerking Pré Wonen en Brederode Wonen

Directeuren Leo Salman en Victor Verhoeven van Brederode en Pré Wonen op het 
dakterras van één van de nieuwe woningen met op de achtergrond een van de 
drie nieuwe gebouwen aan de Brederodelaan (Foto: www.ovmfotografie.nl).

bennebroek - Het is mogelijk: zeer 
voordelig oude en gevlekte lounge-
kussens vervangen of hele nieuwe 
outdoorkussens bestellen, in alle 
maten en vormen. De founders van 
deze succesvolle formule zijn afkom-
stig uit de fashion en lifestyle bran-
che. Kennis van stoffen en gevoel 
voor trends gebruiken zij nu binnen 
dit unieke snel leverbare concept.

Na uitvoerig onderzoek binnen de 
lifestyle en vrijetijdsector is geble-
ken, dat het lastig is om voor een 
schappelijke prijs nieuwe kussen-
hoezen en/of kussens voor bestaan-
de meubelen op de Nederlandse 
markt te vinden. Logisch, want 
fabrikanten van tuin- of lounge-
meubelen hanteren geen standaard 
maten. Dit geldt ook voor de kus-
senmaten in boten en caravans, 
maatwerk was tot nu toe te duur.
Pillow & Co. komt met een uniek 
concept. Oude kussenhoezen kun-
nen worden vervangen door een 
kwalitatieve buitenstof naar keuze. 

Ook kunnen nieuwe kussens met 
hoes worden gefabriceerd in eigen 
atelier, waardoor het mogelijk 
wordt ieder seizoen mee te doen 
met nieuwe kleurentrends. Maat-
werk voor productieprijzen, een 
nog niet bestaande mogelijkheid.
De kussenhoezen worden gemaakt 
van hoogwaardige Sunbrella-out-
door stoffen. Deze zijn uv-besten-
dig, rot- en schimmelwerend, en 
waterafstotend. Er is nu reeds keuze 
uit twintig kleuren. Daarnaast zijn 
diverse soorten afwerking, zoals 
contrasterende piping en volants 
mogelijk.
Vanaf nu kunnen oude buiten kus-
senhoezen op eenvoudige en voor-
delige wijze vervangen worden. 
Maatwerk voor productieprijzen in 
twintig kleuren, bereikbaar voor de 
particuliere en de zakelijke markt.
Informatie over prijzen, kleuren 
en levertijden is te vinden op www.
pillowco.nl. Of stuur een e-mail 
naar info@pillowco.nl of bel 06-
45742457. x

Kwaliteit voor lage prijs
Pillow & Co in Bennebroek

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Tijdens het in ere her-
stelde veteranentoernooi van BSM 
werden de veteranen in het nieuw 
gestoken. Ingrid en Carlo Zwet-
sloot, eigenaren van Albert Heijn, 
DIO en Gall & Gall uit Bennebroek 
kwamen de shirts officieel over-
handigen voordat het toernooi kon 

gaan beginnen. Voorafgaand van 
dit gebeuren werd er eerst een kop 
koffie gedronken met een paasstol, 
waarna de shirts werden overhan-
digd. Na dit gebeuren kon het toer-
nooi beginnen. x

Zwetsloot op de grasmat

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Vrijdag 11 mei is Menno 
Makelaar in het Kennemer Gasthuis 
benoemd tot KG-verpleegkundige 
van 2012. Hij kreeg deze titel namens 
zijn collega's die hem omschrijven als 
een kundige verpleegkundige maar 
vooral als een warm en betrokken 
mens, waarvan patiënten hopen dat 
hij degene is die dienst heeft als je in 
het ziekenhuis ligt.

Menno Makelaar is voor deze titel 
voorgedragen door de collega's van 
het ziekenhuis. Zij zijn van mening 
dat Menno een professional in de 
zorg is, kundig in zijn vak, gastvrij 
naar patiënten, bezoekers en mede-
werkers, met oog voor kwaliteit van 
zorg, voor veiligheid en financieel 
bewust. Zij onderstrepen zijn belang 
voor de eigen chirurgische afdeling 
en daarmee ook zijn belang voor 
het hele Kennemer Gasthuis.
Zoals een collega het verwoordde: 
"Voor onze patiënten is Menno de 
personificatie van een kundig en 
gastvrij ziekenhuis. En voor ons 
als collega's weet je, dat als je een 
dienst met Menno draait, je er nooit 
alleen voor staat; Menno staat ach-
ter je. Hij deelt de zorg met je en 

draagt samen met jou de verant-
woordelijkheid." Menno's warme 
persoonlijkheid draagt er aan bij 
dat de collega's hem de titel van 
harte gunnen.
Menno Makelaar is de vierde ver-
pleegkundige van het jaar in het 
Kennemer Gasthuis. Hij volgt daar-
mee Marijke Schoemaker, Jobé van 
Berkel en Annemiek de Jeu op. x

Kundig en gastvrij

Menno Makelaar, KG-verpleegkun-
dige van 2012 (Publiciteitsfoto).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (023) 5187640 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
geopend ma t/m. za tot 17 uur.

Wagenmakerstraat 2 
Velserbroek hele week tot 18 uur. 

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

Alfa 146-1.8-16V twinspark airco G3 stuurbekr. 1998 1450
BMW 316i coupé l.m.velgen enz. 1994 1250
Citroén Jumpy 1.9 diesel bus stuurbekr. 1996 1450
Citroén Saxo 1.1 stuurbekr. klein+zuinig 1997 950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998 950
Citroén Xsara diverse types 1999 - 2000 v/a 1650
Daihatsu Terios jeep 4X4 stuurbekr. 1998 2450
Fiat Brava 1.4-12V strbekr. electr.ram. l.m.velg. 1997 950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 - 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 1.2 electr.ramen stuurbekr. 2000 1650
Fiat Cinquecento ook sporting leer enz 1996 - 1998 v/a 650
Fiat Seicento 2 stuks 1999 1450
Ford Escort 1.6i station wagen stuurbekr. enz 2000 1250
Ford Mondeo 1.8 station stuurbekr. enz. 1997 950
Ford Mondeo 1.8 tcdi diesel station. airco enz 2000 1250
Honda Civic 1.4i sedan stuurbekr. enz 1999 1950
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.6gli stuurbekr. 1994 950
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2450
Kia Pride 1.3 klein en zuinig 2000 950
Mazda 121 - 1.8 diesel 1998 1450
Mercedes C 220 cdi combi diesel stuurbekr. 2000 2450
Mitsubishi Colt 1.3 gli hatchb. stuurbekr. 1998 650
Nissan Micra 1.3 automaat stuurbekr. 1997 1450
Opel Astra 1.6i caravan stuurbekr. enz 1995 650
Opel Astra 2.0 caravan DTH diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Corsa 1.4 xe sport stuurbekr. enz 1997 1450
Opel Corsa x1.4xe stuurbekr. 1999 1650
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.5 station automaat stuurbekr. enz 1997 1950
Opel Vectra x2.0 oxev cd stuurbekr. enz 1997 1250
Opel Vectra 2.0 dth diesel station stuurbekr. 1999 950
Opel Vectra x 1.8 xei caravan stuurbekr. airco 2000 1950
Peugeot 205 1997 750
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995 850
Peugeot 306-1.6 break stuurbekr. 1997 750
Pontiac Transport 2,5 MPV stuurbekr. 2000 1950
Renault Espace 2.0 RT mpv stuurbekr. enz 1997 950
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Seat Cordoba 1.6 glx stuurbekr. 1996 950
Subaru Impreza 2.0 GL AWD 1997 950
Volkswagen Lupo stuurbekr. 1999 1950
Volkswagen Polo 1.4 variant stuurbekr. 2000 1950
Volvo S40 stuurbekr. airco enz 1997 1450
Volvo V70 automaat stuurbekr. airco enz 1997 1650
Volvo 440 GLE hatchback stuurbekr. G3 1997 950
Volvo 850 -2.0i stuurbekr. airco 1995 950

Wij adverteren alleen met orginele bouwjaren.
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten.
Nu rijden 2013 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

Audi A3 1.8 TFSI Cabriolet S Line 48.000 km 2009
Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet Automaat 12.000 km 2011
Audi A6 2.0 TFSI Avant Automaat 39.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 59.000 km 2009
Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000
BMW 118I Cabriolet Automaat M Pakket 19.000 km 2011
BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011
BMW 535D A High Exe 78.000 km 2008
Cadillac CTS 3.6 V6 Sports Luxury 4x4 Wagon  7.000 km 2011
Cadillac Escalade Hybrid 200 km 2012
Cadillac SRX 4X4   Diverse kleuren nieuw model 100 km 2011
Ferrari 360 F1 Stradale 65.000 km 2000
Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 3 stuks 2008 -2011
Jeep Wrangler 4-deurs Unlimited 4 stuks vanaf 25.000 km 2007
Lancia Voyager  div. kleuren, nieuw model 200 km 2011
Lancia Ypsilon div. kleuren, nieuw model 100 km 2011
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010
Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011
Mini Clubman Cooper  en Cooper S 3 stuks 43.000 km 2008
Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 2 stuks 18.000 km 2011
Porsche Boxster S 41.000 km 2006
Porsche Cayenne S Tiptronic 22.000 km 2011
Porsche 997 4S Targa PDK 18.000 km 2009
Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006
Range Rover Evoque 2.0 SI Automaat Prestige 4.500 km 2012
Range Rover Evoque 2.2 SD4 Automaat Prestige  9.000 km 2011
Range Rover Vogue 4.4 TD V8 7.000 km 2011
Rolls Royce Phantom 8.000 km 2005
Toyota Landcruiser V8  D – 4D 7-persoons 21.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TDI nieuw model 12.000 km 2011
Wiesmann MF3 Roadster 18.000 km 2002

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

Onze organisatie is een ambitieuze en snelgroeiende onderneming die opereert in de
toelevering van mechanische componenten voor de elektronica- en machinebouw. Ons 
bedrijf is toonaangevend leverancier aan deze branches in NL maar ook in het buitenland. 
Voor de versterking van ons team zoeken wij: 

Commercieel medewerker binnendienst met Marketing affiniteit

Wij bieden:

Wij vragen:

Interesse? 

enthousiaste team versterken! Stuur je C.V. naar karin@vanveenendaal.nl en vertel in een 
korte en goed gemotiveerde toelichting waarom jij geschikt bent voor deze afwisselende 

 www.vanveenendaal.nl.

Wereldberoemd in Haarlem en omstreken!!!

Wij groeien! En hard ook! Daarom willen wij in 

contact komen met een enthousiaste jongeman
die raamproducten kan inmeten en plaatsen bij 

onze klanten. 

Heb jij twee rechterhanden, een rijbewijs en een 

klantgerichte instelling? Spreek je keurig Neder-

lands en heb je een representatief voorkomen?

Stuur een email, met CV en motivatie waarom 

je denkt dat jij ons enthousiaste jonge team kan 

komen versterken naar: Werf@tjadepetri.nl

Werfstraat 9, 2021 BP  Haarlem

WWW. TJADEPETRI.NL

zandvoort - Historische racers zorgden 
afgelopen weekeinde voor spektakel in 
de duinen. Met maar liefst 47 rijders die 
streden om de eer, vormde het Delta 
Lloyd Xclusief NK HTGT het hoogtepunt 
van de Historische Zandvoort Trofee op 
het duinencircuit in de gelijknamige 
Noord-Hollandse badplaats. Tijdens de 

races werden de historische (bouwjaar 
1965 of ouder) en soms uiterst zeld-
zame bolides niet ontzien. Op de foto 
de Ford Falcons van Gross/Perry (10) en 
Frits Campagne (89). x

'Oudjes' ontzien elkaar niet

(Foto: Henri L. van Gelder).
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santpoort-noord - Op het programma 
dat de pianiste Anna van Nieukerken 
op vrijdag 25 mei om 20.00 uur in 't 
Mosterdzaadje gaat spelen staan 
werken van Bach, Chopin, Gersh-
win, Kapustin en Shostakovitch. De 
veelzijdige pianiste omschrijft haar 
concert zelf als "een sprankelend 
programma met een romantisch 
meesterwerk, preludes en fuga's en 
een vleugje moderne jazz!"

door Paula Blom

Ze opent met de laatste prelude 
en fuga uit Das Wohl Temperierte 
Klavier van Johann Sebastian Bach 
in b mineur. Dezelfde toonsoort 
die Chopin gebruikt in zijn Sonate 
opus 58. Dit is een monumentaal 
romantisch werk. Tijdens haar 
studie aan het Koninklijk Conser-
vatorium heeft Anna van Nieuker-
ken het ingestudeerd en nu weer 
opgepakt. Het begin is groots en 
vorstelijk, het tweede deel licht en 
vrolijk, het derde deel lijkt met zijn 
prachtige melodie op een nocturne 
en het eindigt in een adembene-
mende finale.
Na de pauze een virtuoze prelude van 
Sjostakovitsj, waarna de beroemde  
jazzyachtige preludes van Gershwin 
volgen. Tot slot maakt het publiek 
kennis met de Russische componist 
Nikolai Papustin. Zijn muziek, een 

mix van klassiek en jazz, is bijzon-
der sprankelend.
Na haar studie pianosolo en kamer-
muziek in Den Haag heeft de naam 
van Anna van Nieukerken vele 
malen op programma's gestaan 
van de grote podia in Nederland, 
Europa en Indonesië. Zowel als 
soliste, als met orkest en veel ook 
in befaamde kamermuziekensem-
bles. Diverse prijzen sleepte zij in 
de wacht. Tevens is zij als compo-
niste, pianist, speler en regisseuse 
verbonden aan muziektheaterpro-
ducties. En ook is zij gespecialiseerd 

in het bemiddelen van conflicten in 
de artistieke sfeer. Veelzijdig dus!
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, met een collecte 
na afloop. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl. x

"De sonate van Chopin stond
al lang op mijn verlanglijstje"

De veelzijdige Anna van Nieukerken

Anna van Nieukerken: "Een spranke-
lend programma met een romantisch 
meesterwerk, preludes en fuga's 
en een vleugje moderne jazz" (Foto: 
Michel Marang).

santpoort-noord - Op Tweede Pink-
sterdag, 28 mei om 15.00 uur, brengt 
het jong en veelbelovende Brackman 
Trio een prachtig programma in 't 
Mosterdzaadje. De leden - Tim Brack-
man (viool), Jonathan van IJzerlooij 
(cello) en Anne Brackman (piano) 
- spelen pianotrio's van Beethoven, 
Liszt en Smetana.

door Paula Blom

Het is de tweede keer dat zij zich 
in 't Mosterdzaadje laten horen en 
sinds die tijd is er veel gebeurd. Ze 
werden prijswinnaars van verschil-
lende kamermuziekconcoursen in 
Amsterdam en Hoorn. Ze maakten 
een tournee door Zwitserland en 
na hun eerste cd verschijnt binnen-
kort een tweede.
Het concert wordt geopend met Trio 
op.1 nr.3. Een echte Beethoven, een 
prachtig lyrisch trio vol verrassin-
gen. Denk je net alle muziek over 
je heen te laten komen, krijg je een 
draai om je oren, of dient er zich 
een onheil aan. Beethovens tempe-
rament en grilligheid viert hoogtij.
Het Tristia van Liszt is een bewer-
king voor trio van het pianostuk La 
Vallée d'Obermann. Aangrijpende 
en fantasierijke muziek. Tot slot 
het trio van Smetana dat in 1855 
werd voltooid. Hij schreef het een 
paar maanden na het overlijden 
van zijn bijna 5 jaar oude dochter-
tje Bedriska. De boosheid en wan-
hoop is door het gehele trio goed te 
horen. Maar ook een voorzichtige 
poging tot optimisme, reflectie en 

overwinningsdrang. Liszt schijnt 
erg onder de indruk te zijn geweest 
van dit trio toen hij het in 1856 voor 
het eerst in Praag hoorde.
Het trio krijgt lessen van onder ande-
re Liza Ferschtman. Hun samenspel 
begon tijdens hun opleiding aan de 
Academie Muzikaal talent. Het is 
nu het derde jaar dat ze als Brack-
man Trio de harten van het publiek 
weten te veroveren.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, met een collecte 
na afloop. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl. x

Een trio vol beloftes
Het Brackman Trio

Het Brackman Trio weet nu al drie jaar 
de harten van het publiek te veroveren 
(Foto: Ronald Knapp).

heemstede - Iedere dinsdagavond, van 
19.00 tot 20.00 uur, is het feest bij 
de Hartekamp Groep. Vier muzikale 
vrijwilligers verzorgen, samen met 
een groot aantal cliënten, een swin-
gend muzikaal uurtje. Verschillende 
muziekstijlen staan op het repertoire, 
variërend van Hollandse meezingers 
tot jaren '60 popmuziek.

Favorieten zijn 'Kom van dat dak af' 
en 'The lion sleeps tonight'. Cliën-
ten van de Hartekamp Groep genie-
ten elke week weer op hun eigen 
manier; door mee te dansen, door 
met veel passie mee te trommelen 
of door te zingen en te spelen op 
een keyboard. Gewoon lekker zit-
ten luisteren en kijken mag ook.
Deze succesvolle muziekclub van de 
Hartekamp Groep bestaat al meer 
dan vijftien jaar. Om te zorgen dat de 
huidige vrijwilligers zich echt hele-
maal kunnen richten op het muzi-
kale gedeelte van de avond, worden 
vrijwilligers gezocht die de cliënten 

willen ontvangen en begeleiden. 
Wie het leuk vindt om mensen 
met een verstandelijke beperking 
een gezellige avond te bezorgen, 
kan contact opnemen met Caro-
line Salomonsz of Wilma Onder-
water, coördinatoren Vrije Tijd en 
Vrijwilligers. Caroline Salomonsz 
is te bereiken via 06-50885651 en 
c.salomonsz@dehartekampgroep.
nl. Wilma Onderwater is te bereiken 
via 06-46227182 en w.onderwater@
dehartekampgroep.nl.
Geïnteresseerden kunnen een 
afspraak maken om een keer een 
avond mee te maken en de sfeer 
te proeven. De muziekclub vindt 
plaats in de aula, locatie de Harte-
kamp, aan de Herenweg 5 in Heem-
stede.
Wie niet van muziek houdt, maar 
wel graag iets wil betekenen voor 
de cliënten kan eveneens contact 
op met een van de coördinatoren, 
want vrijwilligers zijn altijd wel-
kom bij De Hartekamp Groep. x

Iedere dinsdag feest
Muziekclub de Hartekamp Groep

(Publiciteitsfoto).

vogelenzang - Op zaterdag 2 juni aan-
staande geeft Ray's Initiative Big-
band (RIBB) uit Castricum een concert 
in het Dorpshuis aan de Henk Lensen-
laan in Vogelenzang.

Het concert zal om 21.00 starten 
(zaal open 20.30; entree € 5,- per 
persoon) en is een initiatief van 
dorpsgenoot Johan van de Luijt-
gaarden, die sinds anderhalf jaar de 
drumpartijen van de bigband voor 
zijn rekening neemt. "Het leek mij 
een heel leuk idee om op deze wijze 
een bescheiden bijdrage te mogen 
leveren aan het culturele leven van 
ons mooie dorp Vogelenzang, en 
de vernieuwde grote zaal van het 
Dorpshuis een keer te vullen met 
warme jazz- en soulklanken van 

een dampende bigband", aldus Van 
de Luijtgaarden.
De roots van Ray's Initiative Big-
band liggen in de jaren '90. Binnen 
korte tijd wist de toenmalig Triple 
E bigband vele successen te boeken, 
zowel in Nederland als in de Britse 
Midlands. In 2010 is de band weer 
nieuw leven ingeblazen met heel 
veel nieuwe, enthousiaste musici, 
veelal afkomstig uit Muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum. De vol-
tallige bigband bestaat uit ervaren 

muzikanten uit de wijde omgeving 
en speelt op projectbasis van optre-
den naar optreden. Het repertoire 
bevat echte bigband klassiekers, 
maar ook composities uit funk, 
latin en soul worden met veel ple-
zier en enthousiasme gespeeld.
Voor nieuws kun je de bigband vol-
gen op Twitter @raysinbb en Face-
book Ray's Initiative Bigband. Kijk 
én luister op YouTube. x

Ray's Initiative Bigband

(Publiciteitsfoto).

overveen - Zanggroep To The Point 
heeft meer dan twintig jaar in de 
vijverwegkerk in Bloemendaal 
gerepeteerd. Inmiddels heeft het 
koor een nieuwe plek gevonden 
in Overveen. Er wordt nu elke 
woensdag van 20.00 tot 22.00 
uur gerepeteerd in de kerk aan 
de Korte Zijlweg 7. Ze hebben 
er intussen al een aantal malen 
geoefend en het bevalt het koor 
uitstekend. De akoestiek is vol-

gens dirigent Andre Keessen meer 
dan goed en het instuderen van de 
nieuwe swingende nummers gaat 
zeer voorspoedig. Ook de andere 
leden van het koor zijn blij een 
mooie plek gevonden te hebben. 
Wie ook eens wil ervaren hoe het 
is om in een gezellige club te zin-
gen, kan vrijblijvend eens langsko-
men. Nieuwe leden zijn meer dan 
welkom. Ervaring is niet nodig, 
enthousiasme wel. Kijk voor meer 
informatie op www.zanggroepto-
thepoint.nl. x

To The Point

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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bloemendaal - Aanstaande zaterdag is 
het alweer de laatste zaterdag van de 
maand mei. Nu voor de derde keer op 
rij zal dan rondom de Dorpskerk het 
Kunstplein Bloemendaal plaatsvin-
den. Behalve een veertigtal kramen 
met schilderijen, sieraden, kera-
miek, beelden en smeedwerk, zal er 
ook weer een lunchconcert worden 
gegeven en is er in de aanloop naar 
dit evenement een etalage-galerie 
in de winkelstraat. De kunstenaars 
laten dan alvast een voorproefje zien 
van hun werk in de etalages van de 
Bloemendaalseweg.

door Louise Leupen

Eén van de exposanten op het 
Kunstplein is Yvonne Piller. Afge-
lopen zondag sprak Het Weekblad 
haar bij Achter de Zuilen, waar zij 
lid is van het Comité. Voorgaande 
jaren deed Piller ook mee aan het 
Kunstplein. Piller maakt figuratie-
ve beelden van brons: grote dieren 
zoals paarden (zij maakte het beeld 
'De Draver' op de rotonde van Sant-
poort-Noord), maar ook kleinere 
dieren zoals uiltjes en ijsvogeltjes 
op ware grootte. Ze werkt veel naar 

aanleiding van een opgezet dier. "Ik 
heb ook wel eens opgezette vogels 
mogen lenen van Thijsse's Hof, die 
maak ik dan na. Ik doe er heel veel 
inspiratie uit op", vertelt ze blij.

'Mega-opdracht'
Behalve bronzen dieren maakt Pil-
ler ook portretbeelden van kinde-
ren. Van iemand die haar vorig jaar 
op het Kunstplein zag kreeg ze kort 
daarna een 'mega' opdracht: van 
één familie mocht ze twaalf klein-
kinderen portretteren. "Ik ben daar 
bijna een jaar mee bezig geweest." 
Eerst heeft ze de kinderen allemaal 
heel uitgebreid gefotografeerd, en 
daarna kwamen ze tijdens het werk 
ook bij haar in het atelier.
Onder de aanwezigen bij Achter de 
Zuilen was ook Martin van de Bunt, 
Bloemendaals gemeenteraadslid 
met cultuur in de portefeuille. Hij 
zal komende zaterdag om 10.00 uur 

op feestelijke wijze de opening van 
het Kunstplein verrichten. De Bunt 
verzamelt zelf ook kunst: "Kunst 
voegt iets toe, ook aan je geeste-
lijk bewustzijn." De organisatie is 
in handen van Nelleke de Blaauw 
en Rob Verrijk en zij krijgen onder-
steuning van de Winkeliersvereni-
ging Bloemendaal.

Lunchconcert
In de Dorpskerk zal zangdocente 
en mezzosopraan Xandra Mizée 
met haar leerlingen een lunchcon-
cert geven. Op het programma dat 
'Pinksterklinken' heet, staat religi-
euze maar ook wereldlijke muziek, 
afgewisseld met drankliederen. Wat 
die met Pinksteren gemeen hebben 
zal zij tijdens dit concert uitleggen. 
Kees Korver zorgt voor pianobege-
leiding. De liederen zijn om naar 
te luisteren én om mee te zingen. 
Na afloop zal er worden geklonken 
met een glaasje wijn. De toegang is 
gratis met vrijwillige bijdrage.
Het Kunstplein is zaterdag 26 mei 
aanstaande op en rond het Kerk-
plein in Bloemendaal-Dorp, van 
10.00 uur tot 17.00 uur, het lunch-
concert is om 13.00 uur in de Dorps-
kerk. x

Kunstkijken
Dorpsplein voor één dag een Kunstplein

Er is weer een nieuwe expositie in de tentoonstellingsruimte Achter de Zuilen 
in het gemeentehuis van Bloemendaal. Op verzoek van het Comité ging de suc-
cesvolle plein air schilder Roos Schuring tijdens de opening achter haar schil-
dersezel aan de slag. Hoe zij te werk gaat en meer over de nieuwe expositie, is 
elders te lezen in deze krant. Linksachter op de foto staat Yvonne Piller, zij doet 
komende zaterdag mee aan het Kunstplein (Foto: Louise Leupen).

vogelenzang - Beleef de natuur en cul-
tuur op Huis te Vogelenzang. Maak 
kennis met dit bijzondere landgoed 
dat weinig bezoekers kent en geniet 
van de bijzondere sfeer en rust. De 
kans is groot dat je reeën ziet die 
een weinig schuwe indruk maken. 
Op donderdag 31 mei organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland een excursie in 
dit unieke gebied.

Tijdens een wandeling in en rond 
het dorp Vogelenzang lijkt het of de 
tijd heeft stilgestaan. Het landschap 
is onaangetast en kenmerkt zich 
door oude strandwallen en strand-
vlakten met historische veenweide. 
De beeldbepalende kerk dateert uit 
de tweede helft van de negentien-
de eeuw. Het monumentale groen 
rondom de twee historische huizen 
is een eeuw ouder. Huis Te Vogelen-
zang is fraai gelegen op de hoogte, 
ver van de weg en wordt omringd 

door oude lindebomen. Het huis 
is gebouwd omstreeks 1600. In 
de tweede helft van de achttiende 
eeuw voegde de toenmalige eige-
naar het landgoed samen met dat 
van Teylingerbosch en maakte het 
tot één van de rijkste en fraaiste bui-
tenplaatsen van Zuid-Kennemer-
land. Nog steeds is het landgoed in 
particulier bezit en dat maakt deze 
wandeling zo uniek.
Aanvang donderdag 31 mei is 19.00 
uur. Duur van de excursie is ander-
half uur. Het vertek is van Panneland 
in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, aan de Vogelenzangseduin-
weg 4 in Vogelenzang. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten is te vinden op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

Huis te Vogelenzang

Huis te Vogelenzang (Publiciteits-
foto).

heemstede - Op donderdag 31 mei 
houdt de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (HVHB) haar 
jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst in 
het Raadhuis van Heemstede. Deze 
bijeenkomst is tevens de start van 
het Buitenplaatsenjaar Heemstede. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. De 
toegang is vrij.

Na een korte jaarvergadering van 
de HVHB opent de burgemeester 
van Heemstede, Marianne Heere-
mans, het 'Heemsteedse buiten-
plaatsenjaar' officieel. Daarna is de 
première van de videofilm over de 
buitenplaatsen in Heemstede die 
door leerlingen van Hageveld in het 
kader van hun maatschappelijke 
stage is gemaakt. Ze interviewden 
eigenaars en bewoners. De film 
biedt een verrassende verrassende 
blik van jongeren op de buiten-
plaatsen.
Vervolgens houdt de voorzitter van 
de Stichting Themajaar Historische 
Buitenplaatsen 2012, de kunsthisto-
ricus René Dessing en bewoner van 

Huis te Manpad, een inleiding met 
veel prachtige plaatjes over de bui-
tenplaatsen in Nederland. Daarna, 
vanaf 22.00 uur, is er een informeel 
gedeelte met gelegenheid om na 
te praten bij een drankje en een 
hapje.
Andere activiteiten in het Buiten-
plaatsenjaar zijn onder meer rond-
leidingen op een aantal buiten-
plaatsen in Heemstede. Die zullen 
plaatsvinden op 1 en 8 september. 
Zodra daar meer over bekend is, is 
dat te lezen in de lokale en regio-
nale pers of op www.hv-hb.nl Al 
deze activiteiten zijn mede moge-
lijk dankzij steun van de gemeente 
Heemstede. x

Heemsteedse buitenplaatsen

Huis te Manpad (Archieffoto).

heemstede - Op Tweede Pinksterdag, 
maandag 28 mei, organiseert Podium 
Oude Slot haar jaarlijkse Open Dag. 
Om deze dag te promoten rijdt De 
Vliegende Vleugel zaterdagmiddag 
26 mei door Heemstede. Pianiste 
Daria van den Bercken speelt op deze 
vleugel die op een aanhanger achter 
een auto wordt rond gereden. Een 
uniek spektakel.

Wie vast een voorproefje wil van 
de Vliegende Vleugel kan kijken 
op www.podiumoudeslot.nl pro-
gramma januari. Onder 15 januari 
staat een filmpje van de Vliegende 
Vleugel. Op de Open Dag valt te 
genieten van een selectie van arties-
ten die in het seizoen 2012/2013 
in Het Oude Slot of De Oude Kerk 
komen optreden. Het programma 
wordt gepresenteerd door cabare-
tière Karin Bruers. Een programma 
met klassiek pianiste Daria van den 
Bercken, cabaretière Yora Rienstra 

en Fay Lovsky samen met Laurens 
Joensen. Hun passie ligt bij authen-
tieke muziek en maffe teksten. 
Dette Glashouwer geeft een kijkje 
in de keuken van het solotoneel. 
Margriet Brandsma presenteert 
en signeert haar nieuwe boek 'Het 
Mirakel Mekel'. Boekhandel Blok-
ker is aanwezig met de verkoop van 
dit boek. Clara de Mik maakt samen 
met onze kleine gasten muziek. 
Accordeonist Roelof Ruis zorgt voor 
en gezellige sfeer rond De Oude 
Kerk. Publiek is welkom van 11.00 
tot 14.30 uur. Kaarten voor het sei-
zoen 2012/20132 zijn te bestellen 
met een speciale vroegboekkorting. 
Het programma van het nieuwe sei-
zoen is te vinden in het program-
maboekje of op www.podiumoude-
slot.nl. Het programmaboekje is te 
bestellen via 06-13133626. De Open 
Dag van Podium Oude Slot wordt 
gehouden in De Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede. x

'De Vliegende Vleugel'
Open dag Podium Oude Slot

heemstede - Dit jaar viert de Bavo 
Stichting Heemstede haar 40-jarig 
jubileum met extra aandacht voor 
de ontmoeting tussen generaties. 
Zij hebben een bedrag beschik-
baar gesteld om jong en oud 
samen te brengen. Generatiemix 
is een project van de Stichting 
Welzijn Ouderen, in samenwer-
king met de Pauwehof en Casca. 
Om het Project af te sluiten is er in 
de Pauwehof aan de Achterweg 19 
in Heemstede een feestelijke mid-
dag op dinsdag 29 mei. Er is onder 
anderen een expositie van kunst 
die is gemaakt door zowel jong als 
oud. Publiek is welkom van 13.30 
tot 17.00 uur. De entree is gratis. 
De officiële feestelijke afsluiting 
is om 16.00 uur. x

Generatiemix

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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overveen - Kleurrijk werk, op doek en 
van glas. In de tentoonstellingsruimte 
van het gemeentehuis van Bloemen-
daal zijn op dit moment schilderijen 
van Roos Schuring en glaskunstwer-
ken van Lia Koster te zien. Afgelo-
pen zondag was de opening en alle 
aanwezigen konden ter plekke in de 
galerie live meemaken hoe Schuring 
schildert. Voor velen een bijzonder 
moment, maar ook voor Schuring 
zelf, want eigenlijk schildert ze alleen 
maar buiten, ongeacht de weersom-
standigheden.

door Louise Leupen

Beide kunstenaars zijn afgestu-
deerd aan de Utrechtse Academie 
voor Beeldende Kunsten, maar ze 
kenden elkaar nog niet. De samen-
stellers van deze expositie zijn Lida 
van Benthem en Peter Mookhoek, 
allebei ruim tien jaar lid van het 
Comité van Achter de Zuilen.
In 2004 won Roos Schuring de Rem-
brandt Painting Award vanwege 
originaliteit en kwaliteit. En zoals 
Schuring kan schilderen, zo kan 
Mookhoek praten. Met verve ver-
telt hij hoe zij te werk gaat. "Het is 
het feest van het schilderen, sprez-

zatura!" Uitbundig licht hij toe: "Dat 
spontane, tijdens het werken even 

kijken, een stukje geel erin zetten, 
die ruimte suggereren, dat kan ze, 
in al die schilderijen!"

Spannend
Mookhoek is een Rembrandtken-
ner bij uitstek: 37 jaar lang werkte 
hij in het Amsterdamse Rijksmu-
seum waar hij met infrarood, ultra-
violet, fluorescentie en ook met 
röntgenstraling  foto's van onder 
andere De Nachtwacht maakte, tot 
op het kleinste detail. Dat leverde 
heel waardevolle wetenschap op 
voor restaurateurs, maar ook voor 
het nageslacht. Mookhoek beleefde 
steeds erg spannende momenten 
als er weer een 'geheim' zichtbaar 
werd, en deed daardoor ook veel 
kennis op over de beroemde mees-
terwerken.

Met panty's bespannen
De andere exposant, Lia Koster, 
groeide op in 'glasstad' Leerdam, 
daardoor was glas voor haar heel 
gewoon. Op school zagen ze veel 
films erover en als puber kwam 
ze via een vakantiebaantje in de 
fabriek, in de kantoren en ontwer-
pruimtes en zag daardoor altijd 
de nieuwste glascollecties. Op de 
kunstacademie zeiden de docen-

De kunst verstaan van het
ogenschijnlijk moeiteloze

Hoge kwaliteit bij nieuwe expositie Achter de Zuilen

Peter Mookhoek, Comitélid van Achter de Zuilen, geniet zichtbaar van de 
'schwung' waarmee Schuring werkt. "Dat enthousiaste, en het pasteuze, gewel-
dig!" Mookhoek werkte 37 jaar lang als Hoofd Fotografie bij het Rijksmuseum 
in Amsterdam en kent daardoor alle meesterwerken daar letterlijk en figuurlijk 
door en door. Dat hij zo vol lof is over haar werk, mag als een groot compliment 
worden opgevat (Foto: Louise Leupen).

Glaskunstenares Lia Koster (r.) liet menigeen compleet versteld staan over de 
totstandkoming van haar beelden (Foto: Louise Leupen). x

Interessant! Wanneer je een schilderij aan het maken bent, dan ga je je na enige 
tijd 'blind' staren: je opmerkingsgave is dan niet meer optimaal, je ziet gewoon 
niet meer wat er nog veranderd of bijgewerkt moet worden. Volgens Roos Schik-
king duurt het wel twee weken om weer met een frisse blik naar het schilderij te 
kunnen kijken waaraan je bezig bent. Maar hier heeft ze een oplossing voor: in 
de eindfase van haar werk maakt ze met een doodnormaal spiegeltje een hoek, 
zodat ze haar werk horizontaal gespiegeld ziet. Op die manier ziet ze eerder wat 
er niet logisch is, wat te zwaar is qua licht en donker, of het in balans is en of het 
realistisch overkomt. Wat ze normaal pas zou zien na twee weken, ziet ze dan nu 
meteen (Foto: Louise Leupen). x

ten: "Je zou wel wat met glas kun-
nen doen." Dat zagen ze aan haar 
ontwerpen; daar zaten transparan-
te kleuren in en kleuren die door 
elkaar gingen werken. Ook had ze 
dingetjes gemaakt en met panty's 
bespannen: die waren gekleurd en 
transparant. Maar zij koos op de 
Academie, misschien omdat glas 
te gewoon was voor haar, voor iets 
anders, en dat was de ruimtelijke 
richting. Later, pas na het afstude-
ren en na opdrachten voor theater-
decors, zwichtte ze voor glas. Ze had 
namelijk een opdracht gekregen 
waarvoor glas het meest geschikte 
materiaal zou zijn. En toen kon ze 
putten uit heel veel kennis die ze 

eigenlijk onbewust vroeger had 
opgedaan.
Koster maakt beelden, vazen, urnen, 
awards, trofeeën en relatiegeschen-
ken. Zij ontwierp ook het glazen 
plafond in de luxe dining room van 
'De Amsterdam', een groot vijfdeks 
cruiseschip dat naar de Caribbean 
vaart. Ook daarin heeft zij vrolijke 
kleuren gebruikt.
Deze tentoonstelling is te zien tot 
en met zondag 10 juni. Openings-
tijden zijn donderdag tot en met 
zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De 
ingang is aan de achterzijde van het 
gemeentehuis aan de Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen. De toegang 
is gratis. x

santpoort-noord - In de maanden 
mei en juni hangt aan de muren 
van 't Mosterdzaadje werk van de 
veelzijdige, fantasierijke en visio-
naire kunstenares Macky Marion 
Blom. Haar hele leven is zij al bezig 
met het zichtbaar maken van een 
onzichtbare realiteit. Misschien wel 
het resultaat van haar geboorte 'met 
de helm op'. Het is spirituele kunst 
in organische vormen die een reis 
naar binnen verbeeld. De voorstel-
lingen zijn als in een droom waarin 
je denkt van alles te zien, maar als 
je dichterbij komt, verdwijnt wat 
je zag en alleen de kleuren blijven 
over. De stroom van kleuren bepaalt 
het totaal van het beeld. De reis gaat 
niet alleen naar binnen, ook de kos-
mos wordt verbeeld. Het innerlijk 
is de micro wereld en de kosmos 
de macro wereld, maar van beide 
werelden staan de vormen met 

elkaar in verbinding. "Alles is met 
elkaar verbonden, kleuren en vor-
men die in elkaar overgaan. Samen 
vormen ze een goddelijk tapijt", 
aldus Macky.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl. De schilderijen zijn 
te bezichtigen voor en na de weke-
lijkse conerten op de vrijdagavond 
en de zondagmiddag. x

Onzichtbare realiteit
Expositie Macky Marion Blom

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op donderdag 31 mei ver-
zorgt Nelleke Noordervliet bij Boek-
handel Blokker een lezing over haar 
nieuwe roman Vrij man. Aanvang is 
20.00 uur. De toegang bedraagt € 
7,50, reserveren is gewenst. Boek-
handel Blokker ligt aan de Binnenweg 
138 in Heemstede, tel. 023-5282472 
en inf0@boekhandelblokker.nl. Zie 
ook www.boekhandelblokker.nl.

De historische roman Vrij Man gaat 
terug naar de tijd van De Republiek 
der Zeven Verenigde Provinciën 
en de prille dagen van de Nieuwe 
Wereld. De Rotterdammer Menno 
Molenaar leeft in vier werelden: die 
van de Engelse lakenreder Dixon 
en diens naar liefde hunkerende 
vrouw, de radicale vrienden rond-
om Spinoza, de Haagse politieke 
kringen rond Johan de Witt en het 
volk aan de zelfkant - werelden die 
zich moeilijk laten combineren. 
Hij maakt zich los van godsdienst 
en traditie, maar heeft nog geen 
nieuw kompas. Als hij gedwongen 
wordt tot spioneren voor de Engel-
sen, komt het tot een confronta-
tie. Menno Molenaar vlucht naar 
de Nieuwe Wereld, waar hij zijn 

ideeën over vrijheid in praktijk wil 
brengen. Maar idealen zijn weer-
barstig en het verleden laat zich 
niet ontkennen.
Nelleke Noordervliet is onderdeel 
van het verhaal, zij wandelt met 
Menno Molenaar door het decor 
van zijn verleden. Zij schrijft zijn 
geschiedenis, die een vertekening 
is van de echte geschiedenis. Kan zij 
immers het verleden echt kennen, 
echt begrijpen?
Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 
1945) studeerde Nederlands in 
Leiden en Utrecht. In 1987 debu-
teerde ze als auteur met Tine of De 
dalen waar het leven woont. Haar 
volgende romans werden vaak 
genomineerd voor en bekroond 
met literaire prijzen. Ze was gast-
schrijver aan de universiteiten van 
Groningen, Leiden, Delft en Berlijn 
en aan de Sorbonne in Parijs. Ze 
publiceert verhalen, essays, lezin-
gen en columns in weekbladen en 
tijdschriften. Met enige regelmaat 
is ze te gast bij radio- en televisie-
programma's. Nelleke Noordervliet 
woonde jaren in Overveen. x

Nelleke Noordvliet: Vrij man

(Archieffoto).



  14

serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00
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D A G L I C H T + R U I M T E

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Uw Select Windows dealer:

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 25 mei

Pianorecital

20.00 | Romantisch meesterwerk 
en een vleugje moderne jazz. 
Anna van Nieukerken speelt wer-
ken van Bach, Chopin, Gershwin, 
Kapustin en Shostakovitch. Gra-
tis [na afloop collecte]. 't Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord. www.mosterdzaadje.nl

Toneel

20.15 | Wie is er bang voor Virgi-
nia Woolf? Met Linda van Dyck, 
Victor Löw, Eva van de Wijdeven 
en Mohammed Azaay. € 28,- | € 
25,- | € 22,-. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Friday Night Out

21.00 | Dean Saunders, de win-
naar van Popstars. € 15,- [waarvan 
€ 10,- speelged]. Holland Casino, 
Badhuisplein in Zandvoort. N.B.: 
minimum leeftijd 18 jaar en legi-
timatie verplicht.

Patronaat

0.00 | Spektrum XL: Metalheadz 
kopstuk Goldie, bass-beuker 
Audio en de neven Icicle & Proxi-
ma samen achter de decks. Lokal, 
een van de vroegere Spektrum 
residents, is ook terug. Een laser-
show van De Oplichters maakt de 
nacht [tot 07.00 uur] compleet. € 
14,- [18+]. Dommelsch Zaal.

Zaterdag 26 mei

Huis- en tuinmarkt

10.00 | Gezellige markt met plan-
ten en allerlei Huis en Tuinarti-
kelen. Selfmade, nieuw en mooi 
tweedehands. De Dreef in Haar-
lem. Gratis toegang.

Sawasdee Zandvoort

12.00 | Alles in het teken van Thai-
land: producten, tentoonstelling, 
traditionele Thaise dansen en 
muziek, Thaise gerechten, Thais 
vers fruit, Muay Thai, Kookde-
monstratie en Thaise massage. 
Duur tot 20.00 uur, toegang gra-
tis. Ook op zondag 27 mei.

Orgelconcert

15.00 | Erik-Jan Eradus speelt 
werken van Charles-Marie Widor. 
Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

Voor de leeuwen

20.15 | Sara Kroos is terug in het 
theater om een gevaarlijk, leuk 
spel te spelen. € 23,75 | € 20,75 
| € 17,75. Stadsschouwburg Haar-
lem.

Woodstock the Story

20.30 | Three days of Peace & Music: 
Woodstock 1969. Herbeleef het 
gevoel van de flower power en de 
hippies, met de mooiste songs en 
de beste muziek van de artiesten 
en bands uit die tijd. € 23,-. Thea-
ter Caprera.

haarlem - De kaartverkoop van de 
49ste editie van het Internationaal 
Orgelfestival Haarlem is gestart. 
Haarlem is van 14 tot en met 28 juli 
het middelpunt van de rijke historie 
van het orgel én van de hedendaagse 
uitvoeringspraktijk. Op het program-
ma staan onder andere het fameuze 
Improvisatieconcours, concerten door 
vooraanstaande organisten op histo-
rische orgels van Haarlem, Alkmaar 
en Amsterdam samen met toonaan-
gevende ensembles en musici. Vele 
activiteiten zijn gratis toegankelijk, 
voor de betaalde concerten zijn kaar-
ten verkrijgbaar via de website www.
organfestival.nl.

De Haarlemse Orgeldag luidt op 
zaterdag 14 juli het Internationaal 
Orgelfestival Haarlem in met een 
reeks korte gratis concerten op 
historische orgels in kerken in de 
Haarlemse binnenstad, inclusief 
een heuse schuilkerk. In de mid-
dag vindt een groots improvisatie-
evenement plaats: Vox Humana. 
Componist en dirigent Merlijn 
Twaalfhoven maakt speciaal voor 
het orgelfestival een uniek groots 
improvisatieconcert. Hij dirigeert 
250 zangers, amateurs en semi-
profs van jong tot oud samen met 
een organist en een blazer van Cale-
fax Rietkwintet langs vijf bijzonde-
re Haarlemse kerken.

Wereldpremière
's Avonds bespeelt Bernard Winse-
mius het carillon van de Grote of 
St. Bavokerk. Aansluitend vindt in 
dezelfde kerk het openingsconcert 
plaats met onder andere de wereld-
première van Fukushima Requiem 
van de Hongaarse componist en 
organist Zsigmond Szathmáry, uit-
gevoerd door Cappella Amsterdam, 
het Calefax Rietkwintet, David 

Wilson-Johnson (bariton), Gerrie 
Meijers (orgel) en Niels Meliefste 
(percussie) onder leiding van Daniel 
Reuss.
Het festival biedt een onderschei-
dend, gevarieerd en publiekstoe-
gankelijk programma met concer-
ten van onder andere Ton Koopman 
en Jacques van Oortmerssen (17 
juli), het Gesualdo Consort Amster-
dam en Bernard Winsemius (24 
juli), masterclasses voor internatio-
naal toptalent in de leeftijd van 13 
tot 18 jaar en het symposium Van 
Sweelinck tot Bach met lezingen 
en concerten in Oosthuizen, Edam, 

Haarlem en Amsterdam. 
Het festival besluit op 28 juli met 
de vierhandige uitvoering van Stra-
vinsky's Sacre du Printemps door 
Olivier Latry, de organist van de 
Notre-Dame in Parijs en de Zuid-
Koreaanse Kim-Young Lee in de 
Kathedrale Basiliek St. Bavo.
Kijk voor een volledig programma-
overzicht op www.organfestival.nl
Het Internationaal Improvisatie-
concours en de Zomeracademie 
voor organisten vormen de pijlers 
van het tweejaarlijkse prestigieuze 
Internationaal Orgelfestival dat 
zich grotendeels afspeelt rond het 
achttiende-eeuwse Christian Mül-
ler-orgel in de Grote of St.-Bavokerk 
en het negentiende-eeuwse Cavail-
lé-Coll-orgel van de Philharmonie 
Haarlem. Op deze instrumenten 
moeten de concours-deelnemers 
hun vaardigheden tonen. De fina-
listen worden beoordeeld door een 
vijfkoppige internationale vakjury. 
Het publiek mag zijn winnaar van 
'Haarlem' kiezen door het toeken-
nen van de publieksprijs. Tijdens 
de Zomeracademie geven gere-

nommeerde docenten cursussen 
en openbare lezingen. Een aantal 
onderdelen is ook voor het publiek 
toegankelijk. x

Haarlem middelpunt van orgelhistorie
Kaartverkoop Internationaal Orgelfestival Haarlem 2012 gestart

Het achttiende-eeuwse Christian Müller-orgel in de Grote of St.-Bavokerk onder-
ging vorige maand nog een uitgebreide inspectie (Foto: R.S.P. ©2012).

haarlem - Vrijdag 25 mei aanstaande 
is het weer Luilaknacht en dat bete-
kent in Haarlem al meer dan 100 
jaar: Luilakmarkt langs de Raam-
vest en de Raamsingel. Meer dan 
zeventig kooplieden bieden op deze 
markt van vrijdagmiddag 16.00 
uur tot zaterdagochtend 11.00 hun 
bloemen en planten aan op bijna 
één kilometer markt. De Luilak-
markt in Haarlem is de laatste 
grote nachtmarkt in Nederland en 

staat ook dit jaar weer traditioneel 
bomvol bloemen en planten. Ieder 
jaar trekt ze weer vele duizenden 
bezoekers. Nergens is er dan ook 
zo'n groot aanbod aan bloemen en 
planten beschikbaar als op deze 
markt. De organisatie verwacht dan 
ook dat het dit jaar, wederom een 
zeer geslaagd evenement wordt. x

Haarlemse Luilakmarkt

(Archieffoto).

Zaterdag 26 mei

Patronaat

19.00 | The Paladins [USA]. Ener-
gieke rockabilly sound gemengd 
met country, oer rock 'n roll, 
blues en jazz. Met Daniel Norg-
ren [SWE] en The Rythm Chiefs. 
€ 16,-. Dommelsch Zaal. 20.00 | 
European Crossroads Tour. Fea-
turing Dead by April [SWE], Engel 
[SWE] en Beyond all Recognition 
[SWE]. € 10,-. Kleine Zaal. 23.00 | 
Superstijl. Publiek kan met een 
stempas weer kiezen uit verschil-
lende muziekstijlen. Denk aan 
80’s Pop, Rock n Roll, Flower 
Power en natuuurlijk 90’s Hits. 
Maar ook nieuwe muziekstijlen. 
€ 11,- [18+]. Dommelsch Zaal.

Zondag 27 mei

Tropical Music Stars Brass

13.00 | Show in tropische sferen 
met brass band, danseressen en 
vuurspuwers. Muziekpaviljoen, 
Raadhuisplein in Zandvoort. Gra-
tis.

Pinksteraccordeon

14.00 | Accordeonduo Vincent van 
Amsterdam en Maaike Lips speelt 
werken van o.a. Bach, Mendels-
sohn, Solotarjow, Semjonov en 
Lundquist. € 10,-. Kerkje de Stom-
pe Toren, Kerkweg in Spaarnwou-
de. www.stompetoren.nl

Maandag 28 mei

Het Brackman Trio

15.00 | Tim Brackman - viool, 
Jonathan van IJzerlooij - cello en 
Anne Brackman - piano spelen 
pianotrio’s van Beethoven, Liszt 
en Smetana. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl x

haarlem - Op zaterdag 26 mei is het 
weer mogelijk om de toren van de 
Grote of St.-Bavokerk te beklim-
men en Haarlem van boven te 
zien. De torenbeklimmingen wor-
den eens per maand georganiseerd 
door de Vrienden van de Grote 

Kerk. Er start een beklimming 
om 11.00 uur en om 14.00 uur. De 
torenbeklimming duurt een uur 
en kost 6,- euro. Kinderen onder 
de 12 jaar kunnen niet deelnemen 
aan de torenbeklimmingen. Aan-
melden kan via 023-5532040. x

Torenbeklimming Grote of St. Bavo

haarlem - Op zaterdag 2 juni wordt 
in het Kleverpark van 10.00 tot 
17.00 uur voor de 28ste keer de 
jaarlijkse Kleverparkdag georga-
niseerd. De markt bestaat uit een 
selectie kramen met diverse artike-
len, van kindermode tot keramiek 
en regionale producten. Kinderen 
kunnen vanaf de Velserstraat een 
kinderrommelmarkt inrichten. 
Er is een ruim tachtig meter lang 
bloemen- en planteneiland en een 
'boekenmuur'. Entertainment is 
er van Balletschool Balance, Ken-
neth Leeuwin met een Ultimate 
Dance Workshop en het 15-kop-
pig Haarlems Straatorkest.  De 
bekende Haarlemse presentator 
Siebe Meijer danst graag met u 
mee. Voor deelname aan de kin-
derattracties kunnen de kinderen 
een strippenkaart a € 5,- kopen bij 
de infokraam. Er zijn zo'n twintig 
kinderactiviteiten, inclusief een 
mobiele kinderboerderij. Kaarten 
voor de rommelmarkt á € 7,- zijn 
verkrijgbaar bij Kantoorvakhan-
del de Ruyter, tel. 023-5250452. x

Kleverparkdag
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bloemendaal - Zon, zwoele Spaanse 
muziek en een warme temperatuur 
gaven een mediterrane tint aan het 
Kunstplein Bloemendaal, dat afge-
lopen zaterdag op het Kerkplein 
plaatsvond. Rondom de Dorpskerk 
waren zo'n veertig kramen met schil-
derijen, sieraden, keramiek, beelden 
en smeedwerk. En in de Dorpskerk 
zelf was een lunchconcert met - heel 
toepasselijk - Pinksteren als thema.

door Louise Leupen

Dit jaar werd het evenement 
geopend door Martin van de Bunt, 
Bloemendaals gemeenteraadslid 
met cultuur in de portefeuille. 
"Kunst is een universele taal", vertelt 
hij. "Het Kunstplein is een geweldig 
initiatief. Echt alle kunstuitingen 
zijn hier aanwezig zoals impressio-
nisme, realisme, surrealisme. Alles 

is kunst, maar je moet het willen 
zien."
Eén van de exposanten is Jan Malie-
paard. Hij schildert met gouache, 
oftewel plakkaatverf, omdat hij een 
allergie heeft voor andere verfsoor-
ten. Zijn werk ziet eruit alsof het 
foto's zijn. Hij werkt erg gedetail-
leerd, met een penseel die de maat-
benaming '10 x 0' heeft, het schijnt 
het allerkleinste penseel te zijn. Zijn 
vrouw roept lachend vanachter de 
kraam: "Ik zeg altijd: 'Het is bordu-
ren met verf!'" Vorige maand heeft 
hij nog in de kunstenaarswijk SoHo 
in New York geëxposeerd, maar dit 
vindt hij leuker vanwege de interac-
tie met voorbijgangers.

Buitensfeer
Verderop is de kraam van Anton 
Brand. Hij maakt aquarellen van 
plekken uit de omgeving. Hij komt 
heel vaak in de Kennemerduinen 
en neemt dan zijn verfspullen mee 
in fietstassen of in een karretje ach-
ter zijn fiets. Hij gebruikt een meta-
len lichtgewicht ezel met een eigen 
constructie eraan. Buiten aquarelle-
ren vergt wat improvisatie. "Maar je 
staat in de natuur, je hoort de vogel-
tjes, dat geeft een aparte sensatie. 
Die sfeer ervaar je minder als je 
thuis schildert. Het geeft een kick 
als het lukt om die buitensfeer in 
een aquarel weer te geven."
De organisatie van het Kunstplein 
lag wederom in handen van Nel-
leke de Blaauw en Robert Verrijk 
met ondersteuning van de Winke-

liersvereniging Bloemendaal. De 
Blaauw schildert zelf ook en had 
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deze keer schilderijen meegeno-
men die geïnspireerd zijn op werk 
dat zij in Afrika doet. Met de door 
haar opgerichte stichting Onder-
wijs Ondersteuning Ghana helpt ze 
daar de lokale bevolking. Elk jaar 
gaat zij erheen (op eigen kosten, dat 
zie je niet vaak bij goede doelen, -
red,). Schilderen doet ze dagelijks 
en het werkt voor haar meditatief. 
"Je kunt er zo veel in kwijt."

Pinksteren
Evenals voorgaande jaren had 
Xandra Mizée voor deze dag een 
projectkoor samengesteld. Het 
zijn leerlingen van haar, van alle 
leeftijden. Vanwege Pinksteren had 
zij een programma opgesteld dat 
geheel daarvan in het teken stond 
en waarbij het publiek kon mee-
zingen. Mizée over de essentie van 
Pinksteren: "Het wordt lente, en 
daar ben je blij mee, je krijgt weer te 
eten en dan offer je weer iets terug 
aan de goden. Je viert het leven, er 

zijn zoveel aspecten aan. Het is de 
mens als een bezield natuurwezen, 
al die aspecten van de natuur, die 
bloemen, die vreugde daarover, 
het is één ding en eigenlijk is het 
zoveel."
In de kerk is een zeer goede akoes-
tiek. Er wordt jaarlijks een tiental 
concerten gegeven, waarvan drie 
van oude muziek. "En steeds is 
men er lovend over", vertelt Edzard 
van Hasselt. Hij is secretaris van de 
Vrienden van de Dorpskerk, een 
vriendenclub die zorgdraagt voor 
het onderhoud van de kerk. Trots 
laat hij de kroonluchters zien die 
dankzij geldopbrengsten van de 
afgelopen Jaarmarkt opgeknapt 
konden worden. De Jaarmarkt 
wordt, net als het Kunstplein, ook 
door de Winkeliersvereniging Bloe-
mendaal georganiseerd en zal op 
zaterdag 1 september aanstaande 
weer plaatsvinden. Hopelijk met 
net zulk lekker weer. x

Xandra Mizée legt de laatste hand aan de voorbereidingen voor het optreden in 
de Dorpskerk (Foto: Louise Leupen). x

heemstede - Op 23 mei houdt CDA 
Heemstede een open discussieavond 
over actuele politiek, landelijk en 
lokaal. De zaal is op zoek naar ant-
woorden op de vraag waarom het niet 
goed gaat met het CDA en hoe dat 
kan worden verbeterd. Spindoctor 
en voormalig staatssecretaris Jack 
de Vries doet zijn best, maar komt 
niet veel verder dan algemeenheden 
waar je weinig mee kunt doen. Als de 
zaal kritisch reageert blijft de spreker 
onverstoorbaar blij en opgewekt.

door Ruud Vader

Afdelingsvoorzitter Tiny Nijboer 
opent de avond en geeft de micro-
foon aan Sylvia Dekker die het 
gesprek tussen de Vries en de zaal 
in goede banen zal leiden. Zelf 
noemt ze dat 'de boel wat opvrolij-
ken'. Dat lukt haar meteen al aardig 
als ze begint met een commercieel 
praatje over duurzame grafmonu-
menten en urnen die haar bedrijf 
maakt van roestvrij staal, afval en 
glasvezel. Daar ontstaan lichteffec-
ten door. Als de Vries vervolgens 
aan het woord komt heeft Dek-
ker de geesten van de aanwezigen 
effectief bevrijd van politiek gepie-
ker en staan die open voor alles wat 
de gastspreker gaat aanreiken. Om 
te beginnen is dat een mini-college 
van tien hoofdstukken over regie. 
Hij bedoelt dat het zonder regie 
niets gaat worden met het CDA. 
Maar wat moet je dan doen in de 
aanloop naar de verkiezingen?

Sjoelwedstrijd
De Vries is een ervaren debater en 
legt met veel grafieken en slogans 
uit hoe het vroeger (beter) was en 
dat je je misschien beter zorgen 
kunt maken over het terug halen 
van verloren CDA stemmen, dan 
het binnenhalen van ontevreden 
SP en PvdA stemmers. Dat het CDA 

veel stemmen heeft verloren komt 
volgens hem door gebrek aan con-
sistent beleid en door verlies van 
vertrouwen bij hen die in principe 
CDA zouden willen stemmen. Na 
die analyse is zijn oplossing niet 
helemaal onverwachts: je moet dat 
vertrouwen terug winnen.
In de zaal beginnen enkele bezoe-
kers zich te roeren. Ze vinden dat 
de spreker zich te veel hult in wol-
lig taalgebruik. Kan hij niet wat 
concreter zijn? De Vries doet een 
poging: "Neem nou de discussie 
over Europa - het moet duidelijk zijn 
dat het CDA daar pal achter staat." 
Helaas verliest hij zichzelf vervol-
gens in het belang van de nieuwe 
sociale media: "Zelfs mijn moeder 
heeft ontdekt dat ze met twitteren 
haar contact met veel oude beken-
den weer heeft kunnen herstellen." 
Reactie uit de zaal: "Sorry voor uw 
moeder, maar het interesseert mij 
meer hoe we dat verloren vertrou-
wen dan moeten herstellen." Daar 
weet de Vries wel een antwoord op: 
"Door onderscheidend te zijn. Ana-
lyseer de verschillen en doe daar 
iets mee!"
Een bezoeker is het niet eens met 
het Europastandpunt van de Vries: 
"Dat is allemaal gebakken lucht 
- Europa is niet de oplossing maar 
het probleem, met graaiende ban-
kiers voorop." De Vries probeert 
het luchtig te houden door kort 
uit te wijken naar het onderwerp 
overspel. Een onderzoek in maart 
zou hebben aangetoond dat bin-
nen de politieke partijen dit het 
meest zou voorkomen bij het CDA. 
De Vries: "Wat ik op dit gebied zelf 
heb gedaan heb ik helemaal aan 
mijzelf te wijten, daar moet ik dus 

ook niet meer over zeuren. Maar 
het zogenaamde onderzoek blijkt 
helemaal fake te zijn. Men heeft 
boven de poortjes van een sjoelbak 
de namen geplakt van politieke 
partijen en vervolgens geteld hoe-
veel schijven er in elk vakje terecht 
kwamen. Zo lust ik er nog wel een 
paar."
Aan het eind van de avond is er veel 
gezegd. Een paar uitspraken van 
De Vries blijven hangen: "Je wint 
een campagne vooral als anderen 
fouten maken; Probeer intern alle 
neuzen dezelfde kant op te krijgen 
en: Als je dingen wilt veranderen 
is het handig als je in de oppositie 
zit." Met dit soort discussieavonden 
in de aanloop naar de verkiezingen 
kan het zo maar zijn dat het CDA 
daar inderdaad terecht komt. x

'Pal staan achter Europa en
herstel van het vertrouwen'

Jack de Vries is wel onderhoudend, maar inspireert niet

De Vries reikt de zaal suggesties aan. Bijvoorbeeld over vijf wenselijke hervor-
mingsbewegingen: Van vrijblijvend naar betrokken; Van grenzen naar ruimte; 
Van nazorg naar voorzorg; Van polarisatie naar participatie en Van verbruiken 
naar waarderen (Foto: Ruud Vader).

Vervolg van voorpagina

overveen - Een 20-jarige Haarlem-
mer is zaterdagavond bij een 
verkeersongeval om het leven 
gekomen. Rond 19.30 uur reden 
twee personen in een Smart van-
uit Zandvoort in de richting van 
Overveen toen het op de Duinlust-
weg mis ging. Door nog onbeken-
de oorzaak raakte de auto van de 
weg, kwam tegen een boom aan en 
kwam vervolgens enkele meters 
verder tegen een andere boom tot 
stilstand. De bestuurder overleed 
daarbij direct aan zijn verwondin-
gen. De eveneens 20-jarige bijrij-
der werd door de klap uit de auto 
geslingerd. Diverse hulpdiensten, 
waaronder het traumateam uit 
Amsterdam, kwamen ter plaatse 
om hulp te verlenen. De passagier 
is na de eerste zorg van de hulp-
verleners met spoed overgebracht 
naar het ziekenhuis. De afdeling 

Verkeersondersteuning heeft een 
onderzoek ingesteld naar de toe-
dracht van deze aanrijding. De 
Duinlustweg is aan de kant van de 
Bentveldweg zondagavond enige 
tijd afgesloten geweest voor het 
verkeer. x

20-Jarige Haarlemmer overleden
bij verkeersongeval in Overveen

(Foto: Rowin van Diest).

bentveld - Bij een kop-staartbotsing 
aan de Zandvoortselaan zijn twee 
personen gewond geraakt. Maan-
dag aan het einde van de middag 
reden twee vrouwen van 23 en 42 
jaar uit Amstelveen en Hoofddorp 
achterop een file die ze te laat 
zagen. Beiden zijn met nekletsel 
naar het ziekenhuis gebracht. x

Kop-staartbotsing

zandvoort - De politie kreeg dins-
dagmiddag een melding van een 
vechtpartij tussen twee mannen 
op De Schelp. De agenten zagen 
dat één van hen, een 69-jarige 
man uit Aerdenhout, gewond 
was. Hij had letsel in zijn gezicht 
en een bloedende hoofdwond. 
Het slachtoffer is vervoerd naar 
een ziekenhuis voor behandeling 
van zijn verwondingen. De man 
die hem mishandeld zou heb-
ben, een 36-jarige Zandvoorter, is 
aangehouden en ingesloten voor 
verhoor. De politie onderzoekt 
de aanleiding tot de vechtpartij. 
Getuigen kunnen contact opne-
men met de politie in Zandvoort 
via 0900-8844. x

Mishandeling
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heemstede - "Hup meester Harcko, 
Hup!" zingt Bobbie, van het popu-
laire programma 'Ernst, Bobbie en de 
rest'. De kinderen van de Voorweg-
school zingen onder een stralende 
zon de longen uit het lijf om hun 
meester aan te moedigen. Op 7 juni 
zal Harcko Pama namelijk proberen 
zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez te 
beklimmen om zo een groot bedrag te 
kunnen doneren aan het KWF.

door Christa Warmerdam

Maar Bobbie, met de bekende zwar-
te pet met witte pootafdrukken, is 
niet alleen gekomen om de kinde-
ren toe te zingen. Voordat hij een 
optreden geeft scheert hij eerst nog 
even meester Harcko bijna kaal. De 
opbrengst van deze knipbeurt komt 
ook volledig ten goede aan het KWF. 
Daarnaast hebben de leerlingen een 
lege flessenactie gehouden. Niemand 
minder dan sportman Dennis van der 
Geest is uitgenodigd om de cheques 
te overhandigen aan het KWF. De 
lege flessenactie heeft het mooie 
bedrag van € 497,55 opgebracht en 
het kaal knippen van meester Harc-
ko nog eens € 424,10.
Het hele afgelopen schooljaar heeft 
de Heemsteedse basisschool ludieke 
acties bedacht om zoveel mogelijk 
geld voor het KWF in te zamelen. 
Meester Harcko: "De kinderen heb-
ben in oktober 2011 het geweldige 
bedrag van € 11.571,54 opgehaald 
tijdens een sponsorloop en in maart 
zijn we begonnen met de lege fles-
senactie. We wilden iets doen want 
we kennen allemaal wel iemand 
in onze naaste omgeving die met 
de ziekte kanker geconfronteerd is 
geweest of op dit moment gecon-
fronteerd wordt. Ook ik heb op dit 
moment in mijn naaste omgeving 

met de ziekte kanker te maken. Op 
de Voorwegschool heeft een collega 
begin dit jaar haar baan moeten 
opgeven omdat zij vecht tegen de 
ziekte en van deze ziekte aan het ver-
liezen is. Mijn schoonzus heeft voor 
de tweede keer de ziekte kanker in 
een agressieve vorm terug gekregen 
en is op dit moment ook aan het strij-
den tegen deze ziekte."
Het actiejaar van de Voorwegschool 
krijgt nog een extra feestelijke tintje 
want na 35 jaar neemt Juf Ans Tanne-
maat (64) afscheid van de school. Zij 
gaat namelijk met pensioen en heeft 
aangegeven dat zij als cadeau de mas-
cotte van KIKA, het beertje, wil gaan 
verkopen en het geld hiervan gaat 
doneren voor de kankerbestrijding. 
De man van Juf Ans strijdt namelijk 
ook tegen de ziekte kanker. Juf Ans 
heeft 46 jaar 'met heel veel plezier' 
voor de klas gestaan. In 1966 ver-
liet ze de 'Kweekschool' en ging als 
lerares in Enschede aan de slag. Tan-
nemaat: "Ik was 16 jaar en wist niet 
wat ik wilde gaan doen. Mijn vader 

zat ook in het onderwijs en zei tegen 
mij: 'doe de kweekschool en dan kun 
je altijd nog verder kijken'."
Maar het lesgeven zat Ans Tannemaat 
duidelijk in het bloed want eenmaal 
voor de klas heeft ze nooit behoefte 
gehad aan iets anders. "Les geven is 
het mooiste wat er is. Ik ben nooit 
met één dag tegenzin naar school 
gegaan. In 1978 verhuisden we naar 
Heemstede. In het begin vond ik dat 
jammer want ik had een leuke part-
time baan en dat was goed te combi-
neren met mijn twee kinderen." Juf 
Ans begon als invalkracht maar werd 
later de vaste juf van groep acht. In al 
die jaren heeft ze veel veranderingen 
meegemaakt. "Ik moest vooral heel 
erg wennen aan de computer en het 
digitale schoolbord. Ik kon altijd 
heel mooi tekenen en schrijven op 
het oude schoolbord en dacht dat dat 
niet meer kon. Maar dat gaat juist 
heel erg goed. Het digitale tijdperk 
heeft zoveel meer gebracht. Ik wist 
bijvoorbeeld niet wie 'Bobbie' was. Ik 
heb hem samen met de klas gegoog-
led en was meteen op de hoogte van 
alles." Na al die jaren lesgeven is juf 
Ans niet bang dat ze zich straks gaat 
vervelen. "We hebben drie kleinkin-
deren waar we regelmatig op passen 
en ik heb genoeg hobby's. Ik hou van 
lezen, tennissen, golf en we willen 
meer gaan reizen. De Voorwegschool 
ga ik wel missen. Die school zit in 
mijn bloed, mijn collega's zijn fantas-
tisch en de kinderen geweldig. Met 
kinderen werken blijft altijd leuk, 
want ze zijn zo lekker eerlijk." x

Met kale kop de berg op
Feestelijke afsluiting actiejaar Voorwegschool

Het enthousiasme was groot bij de kinderen tijdens en na de scheerbeurt van 
meester Harcko door Bobbie (Foto: Christa Warmerdam).

Niemand minder dan sportman Dennis van der Geest is uitgenodigd om de 
cheques te overhandigen aan het KWF (Foto: Christa Warmerdam). x

Juf Ans temidden van de kinderen. "De 
Voorwegschool ga ik wel missen. Die 
school zit in mijn bloed, mijn collega's 
zijn fantastisch en de kinderen gewel-
dig" (Foto: Christa Warmerdam). x

zandvoort - De politie heeft afgelo-
pen maandag zeven Amsterdam-
mers aangehouden in de leeftijd van 
16 tot en met 19 jaar. Rond 16.05 
uur kwam bij de politie de melding 
binnen dat er een winkeldiefstal 
was gepleegd in de Burgemeester 
Engelbertstraat en dat er twee 
Amsterdammers door de beveiliging 
werden aangehouden. Beide winkel-
dieven bleken agressief en één van 
hen wist te ontkomen. Toen de poli-
tie ter plaatse was, werd de over-
gebleven winkeldief, een 16-jarige 
Amsterdammer aan de politie over-
gedragen. Vrienden van hem begon-
nen zich met de aanhoudingen te 
bemoeien en stelden zich agressief 
op en uitten diverse scheldwoorden 
en bedreigingen richting politie en 
winkelpersoneel. Zij werden door 
de politie verwijderd met het nodig 
duw- en trekwerk. Hierna werd de 
aangehouden verdachte overge-

bracht naar het politiebureau in 
Zandvoort. De groep vrienden ging 
vervolgens via de Zeestraat richting 
het NS-station. Een aantal van dit 
groepje ging weer richting de Zee-
straat en veroorzaakte nodige over-
last voor het publiek. Twee mannen 
en vrouwen werden in de Zeestraat 
lastig gevallen, waarop de politie 
een van hen, een 16-jarige Amster-
dammer, aanhield voor openbare 
orderverstoring. Tijdens deze aan-
houding kreeg de politieman een 
vuistslag in zijn gezicht en hij liep 
hierdoor letsel op. Aangifte hiervoor 
is opgemaakt. De overige Amster-
dammers bleven tieren, schelden en 
het overig publiek lastigvallen met 
hinderlijk en opdringerig gedrag, 
waarop de politie besloot de rest 
van de jongeren aan te houden op 
het NS-station. Alle zeven Amster-
dammers werden ingesloten en in 
verzekering gesteld. x

Zevental aanhoudingen

bloemendaal - De regio Kennemerland 
is vanaf 1 juni een nieuw radiostation 
rijker: Jouw FM. De zender is vanaf 
dat moment overal te beluisteren in 
de regio Kennemerland op 105.8 FM 
en via JouwFM.nl. Na ruim twintig jaar 
neemt Jouw FM het stokje over van de 
succesvolle omroep AB-Radio, die 
hiermee een nieuwe weg inslaat.

"De laatste jaren hebben we heel 
goed geluisterd en gekeken naar 
waar er nou echt behoefte aan is in 
de regio op het gebied van radio en 
nieuws. Betrouwbaar, lokaal, her-
kenbaar en vooral snel nieuws was 
de boodschap", vertelt stationma-
nager Rene Ruurda. Jouw FM pakt 
door waar AB-Radio al mee gestart 
was en zal nog meer aan die wens 
voldoen.
"Met de start van Jouw FM hoor je 
ook een nieuw geluid op de radio. 
De hele dag door hebben we gepre-
senteerde programma's en hoor je 
het laatste nieuws en weer uit de 
regio. Ook wat betreft muziekstijl 
zijn we uniek", aldus Rene Ruurda. 
JouwFM.nl is een compleet nieuwe 

website, met lokaal en regionaal 
nieuws, dat verzorgd wordt door 
de eigen nieuwsredactie.
"Met Jouw FM willen we zeggen: we 
zijn er voor jou! Wij hebben jouw 
nieuws en draaien jouw muziek", 
aldus hoofdredacteur Roderick de 
Veen. De omroep is 100% vrijwilli-
gerswerk, van nieuwslezer tot foto-
graaf en van programmamaker tot 
redacteur. De manier waarop Jouw 
FM nieuws maakt is uniek te noe-
men. "Het is een echte samenwer-
king met de luisteraar en websitebe-
zoeker. Wij maken het nieuws niet 
over mensen, maar met de mensen. 
Dit resulteert in echt lokaal nieuws", 
aldus De Veen. Jouw FM doet dit met 
een 24/7 tiplijn, sociale media, radio 
en website.
Het radiostation is vanaf 1 juni 
overal te beluisteren via 105.8FM, 
kabel Bloemendaal 89.0Mhz en via 
JouwFM.nl. "Er gaat echt iets moois 
gebeuren in Kennemerland. Een 
nieuw begin, een nieuw geluid en 
vooral een nieuw radiostation!", 
aldus de trotse stationsmanager 
Rene Ruurda. x

Stekker eruit en erin

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 3 juni geeft 
mr. Jan Willem Houthoff een lezing 
in De Kapel aan de Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal, met als thema Het Tibe-
taanse Dodenboek.

Het Tibetaanse Dodenboek is een 
reisgids door het dodenrijk. Het 
beschrijft wat de stervende en 
overledene op deze reis kan tegen-
komen en het geeft adviezen hoe op 
de gebeurtenissen te reageren om 
tot verlichting te komen. Het boek 
is bedoeld om gereciteerd te wor-
den door de Tibetaanse lama aan 
het sterf- en doodsbed.
Een vorige keer werd ingegaan op 

de pijnlijke fase van het sterven. Nu 
zal dat deze keer kort samengevat 
worden om dan dieper in te gaan 
op het sluitstuk van die eerste fase: 
Het heldere licht van de dood. Wat 
wordt daarmee bedoeld? Beschrij-
ven westerse mystici soortgelijke 
ervaringen? Kennen wij moderne 
mensen die ervaring hebben? Wat 
is het verband tussen deze ervaring 
en verlichting? En wat gebeurt er na 
deze ervaring? 
Zoals gebruikelijk kan men na 
afloop vragen stellen aan de spre-
ker. De lezing begint om 10.30 uur. 
Zie ook www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Het Tibetaanse Dodenboek
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haarlem/heemstede - Serviceflat Kin-
heim ligt op de grens van Haarlem 
en Heemstede. De mogelijkheden om 
in deze fraaie serviceflat te wonen 
zijn fors vergroot. De leeftijdsgrens 
is afgeschaft en daarnaast bestaat 
de mogelijkheid tot huur van een 
twee- of driekamerappartement. Om 
belangstellenden te informeren over 
het wonen in en de uitgebreide faci-
liteiten van Serviceflat Kinheim is er 
zaterdag 2 juni tussen 11.00 en 14.00 
uur een Open Huis. De te huur en te 
koop staande appartementen kunnen 
dan bezichtigd worden.

Serviceflat Kinheim telt 133 ruime 
appartementen, waarvan zeventig 
tweekamerappartementen en 63 
driekamerappartementen. De op 
de hoeken gelegen appartementen 
hebben een zijraam in de woonka-
mer dat voor extra lichtinval zorgt. 

Bij elk appartement hoort een droge 
berging op de begane grond. Daar-
naast beschikken 42 appartemen-
ten over een garage. In de omge-
ving van het gebouw is voldoende 
parkeerruimte voor bewoners en 
bezoekers. Serviceflat Kinheim 
heeft een eigen Vereniging van 
Eigenaren. Kinheim onderscheidt 
zich door de vriendelijke sfeer, de 
ruime appartementen en de unie-
ke ligging. Een ander aantrekkelijk 
facet zijn de recreatieve evenemen-
ten. De bewoners organiseren aller-
lei activiteiten, zoals gezamenlijke 
thema avonden, gespreksgroepen, 
bridgemiddagen, een maandelijkse 
filmavond, bezoeken aan het Con-
certgebouw van Amsterdam, gym-
nastiek en een maandelijks borrel-
uur. Het is uiteraard niet verplicht 
om aan deze activiteiten deel te 
nemen. De leiding van de Kinheim-
flat heeft altijd veel nadruk gelegd 
op het stimuleren van het sociale 
aspect van het wonen.
Voor bewoners bestaat tevens de 
mogelijkheid tot het bestellen van 
maaltijden. Daarnaast beschikt Kin-
heim over een eigen winkel waar 
men boodschappen kan doen. Een 
deel van de servicekosten is vast, 
een ander deel is flexibel. Wie van 
bepaalde diensten geen gebruik 
wenst te maken, hoeft daar ook niet 
voor te betalen.
Sinds enige tijd bestaat de moge-
lijkheid om in deze serviceflat een 
appartement te huren. De huurprij-
zen variëren van circa € 900,- voor 
een tweekamer appartement tot € 

1200,- voor een driekamer apparte-
ment. Deze bedragen zijn inclusief 
servicekosten.
Wonen in Serviceflat Kinheim bete-
kent wonen in een mooie omgeving. 
Schuin aan de overkant bevindt 
zich de Haarlemmerhout, het oud-
ste stadsbos van Nederland. Verder 
bevindt zich het NS station Heem-
stede/Aerdenhout zich op loopaf-
stand. Nabij dit station is een leuk 
kleinschalig winkelcentrum met 
diverse specialiteitenwinkels plus 
een grote supermarkt. Daarnaast is 
het centrum van Haarlem vlakbij. 
Haarlem heeft zich de laatste jaren, 
mede door het historische centrum 
en de grote verscheidenheid aan 
horeca en culturele faciliteiten, ont-
wikkeld tot een stad met allure. De 
bus stopt vrijwel voor de deur van 
de Kinheimflat. En wie van zon, zee 
en de duinen houdt, ook de stran-

den van Zandvoort en Bloemendaal 
zijn vlakbij.
Op de website www.serviceflat-kin-
heim.nl is uitgebreide informatie 
over Serviceflat Kinheim te vinden. 
Men kan ook contact opnemen met 
de heer C. Bron, tel. 023-5285505. 
En voor wie echt de sfeer van het 
wonen in Serviceflat Kinheim wil 
proeven en een kijkje in één van 
de appartementen wil nemen, is 
het Open Huis van zaterdag 2 juni 
een geschikte mogelijkheid. Het 
Open Huis blijft overigens niet tot 
deze ene datum beperkt. Vanaf 2 
juni is het elke eerste zaterdag van 
de maand Open Huis in Serviceflat 
Kinheim. x

Kijkje in een serviceflat

(Publiciteitsfoto).

aerdenhout - In de hal en lokalen van 
de Antoniusschool wordt dinsdagmid-
dag 22 mei druk gewerkt. Kinderen 
lopen heen en weer met dozen, plak-
band, verf en gekleurd papier. Voordat 
aan het eind van de middag de ouders 
komen moet alles er tip top uitzien want 
dan wordt de expositie en het kunst-
project 'Mijn school, mijn buurt, mijn 
huis' geopend. Alle leerlingen hebben 
prachtige fantasiehuizen gemaakt en 
op een speelse manier geleerd wat 
er allemaal bij komt kijken als je een 
expositie wilt maken. In de hal staat 
de publiekstrekker: een zwarte pop 
die eerst nog helemaal versierd moet 
worden maar straks de bezoekers in de 
goede (feest)stemming moet brengen. 
De school in Aerdenhout viert dit jaar 
haar 80-jarig jubileum en het feestjaar 
heeft, heel toepasselijk, als thema 'We 
bouwen een feestje'.

door Christa Warmerdam

Adjunct directeur Yvette Loog legt uit: 
"Met het kunstproject over architec-
tuur sluiten we het feestjaar in stijl 
af. We hebben voor dit kunstproject 
gekozen omdat het mooi aansluit op 
ons thema en omdat we binnenkort 
gaan verbouwen." De basisschool 
krijgt een nieuwe vleugel voor groep 
7 en 8 en de peuterspeelplaats, die 
nu nog los van het gebouw is, komt 
straks onder één dak met de school.
Met het kunstproject 'Mijn school, 
mijn buurt, mijn huis', opgezet 
door Juliette Verhofstad (kunsthis-
toricus) en Claire Duval (beeldend 
kunstenaar) leren de leerlingen op 
een speelse manier naar gebouwen 
kijken. Verhofstad: "Het kunstpro-

ject over architectuur bestaat uit 
verschillende onderdelen. We zijn 
begonnen met een powerpoint pre-
sentatie waarin de kinderen hebben 
gekeken naar diverse markante hui-
zen zoals het Rietveldhuis, Casa Batl-
ló van Gaudi en futuristische gebou-
wen van Calatrava en ontwerpen 
van Zaha Hadid. Na de powerpoint 
presentatie zie je dat de kinderen 
meteen heel anders gaan kijken en 
denken. Ze durven meer en vinden 
niks meer 'raar'."
Duval en Verhofstad hebben de kin-
deren ook nog eens goed naar de 
huizen en gebouwen in de buurt 
van hun eigen school laten kijken. 
Verhofstad: "We hebben tegen de 
kinderen gezegd: 'je loopt elke dag 
door deze school maar wat zie je nu 
eigenlijk?' Dit is echt een prachtig 

gebouw en heel inspirerend. Opval-
lend aan deze school zijn de gele 
bakstenen en de glas-in-lood ramen. 
We hebben daarom de kinderen ook 
glas-in-lood ramen laten tekenen en 
de tekeningen worden gebruikt bij 
de expositie. Het is de bedoeling dat 
de kinderen tijdens dit project ook 
leren organiseren. Daarom hebben 
we de klassen in groepjes verdeeld 
waarin iedereen een taak heeft. Zo 
maakt bijvoorbeeld één groepje 
voetsporen die de bezoekers vanaf 
het schoolplein naar de expositie 
leiden en een ander groepje maakt 
gekleurde schoenen die bij het lokaal 
komen te hangen."
In het lokaal van groep 5 is de tem-
peratuur ondertussen behoorlijk 
gestegen. Van verschillende recycle 
materialen (verzameld bij Puik Her-
gebruik) maken zij de meest fantasti-
sche bouwsels. De leerlingen bouwen 
aan hun huizen als hun leven ervan 
afhangt. Het 'Spacehuis' van Maria 
Nienhuis is al drie keer omgevallen. 
Een klasgenootje schiet te hulp en 
samen zetten ze het bouwsel weer 
recht over eind. Terwijl Maria druk 
in de weer is met plakband laat ze 
weten dat ze het project 'heel erg 
leuk vindt'. Over wat ze ervan geleerd 
heeft hoeft ze niet lang na te denken. 
"Je moet altijd een extra versteviging 
gebruiken als je een huis bouwt." x

'Je loopt elke dag door deze
school, wat zie je eigenlijk?'

Antoniusschool: 'Mijn school, mijn buurt, mijn huis'

Met het kunstproject 'Mijn school, mijn buurt, mijn huis', opgezet door Juliette 
Verhofstad en Claire Duval (beide op de voorgrond) leren de leerlingen op een 
speelse manier naar gebouwen kijken (Foto: Christa Warmerdam).

Maria Nienhuis: "Je moet altijd een extra versteviging gebruiken als je een huis 
bouwt" (Foto: Christa Warmerdam). x

In het lokaal van groep 5 is de tempe-
ratuur ondertussen behoorlijk geste-
gen. Van verschillende recycle mate-
rialen (verzameld bij Puik Hergebruik) 
maken zij de meest fantastische bouw-
sels (Foto: Christa Warmerdam). x

zandvoort - Op 6 juni begint de 
vakantie voor Alzheimer Café 
Zandvoort. Het seizoen wordt 
dan feestelijk afgesloten met een 
hapje, een drankje, en muziek. Er 
wordt door medewerkers en gas-
ten ook teruggekeken op de pro-
gramma's van de afgelopen maan-
den: wat was er goed, wat niet en 
zijn er wensen voor het nieuwe 
seizoen dat in september start. 
Ook wordt die avond een film 
over dementie vertoond. Locatie 
is 'Ook Zandvoort', steunpunt 
voor heel Zandvoort, aan de Fle-
mingstraat 55. Aanvang is 19.30 
uur (tot 21.30 uur). x

Alzheimer Café

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl
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bloemendaal - Hij vindt het jammer 
als mensen hun tuin bestraten of 
vol met steentjes gooien en dat dan 
niet doen omdat ze het mooi vin-
den maar omdat ze niet weten hoe 
het anders moet. Omdat ze denken: 
'Ja, als ik een tuin heb met planten 
dan moet ik er alsmaar in werken'. 
Hovenier en tuinschrijver Romke van 
de Kaa dacht dat er misschien toch 
wel andere manieren zijn waarop je 
een leuke tuin kunt maken en er niet 
altijd in hoeft te werken. Hij schreef 
er een boek over: 'Verwilderen. Laat 
de plant het werk doen'. En dat was 
voor Boekhandel Bloemendaal aan-
leiding om hem uit te nodigen voor 
een lezing die vorige week dinsdag 
plaatsvond.

door Louise Leupen

Van de Kaa vertelt met veel humor, 
en zo schrijft hij ook. In zijn nieu-
we boek spreekt hij de lezer direct 
aan en schrijft ook over zijn eigen 
mislukkingen in de tuin. "Dat vin-
den mensen ook wel heel troost-
rijk vaak."
Behalve het toelichten van technie-
ken, mogelijkheden en planten- 
en bloemensoorten die zich goed 
lenen voor het laten verwilderen 
van de tuin, het terras of het bal-
kon, pleit hij voor een mentaliteits-
verandering: we zouden juist ver-
eerd moeten zijn met de dieren die 
onze tuin bezoeken en wat flexibe-

ler moeten omgaan met onkruid. 
Zo is in Nederland zevenblad een 
gehate woekeraar, maar wordt dit 
in andere landen en andere cultu-
ren met ander ogen bekeken. In 
Amerika wordt zevenblad juist als 

ideale bodembedekker beschouwd 
omdat er geen onkruid doorheen 
komt.
Van de Kaa (1945) groeide op in Ben-
nebroek, zat op de lagere school 
in Vogelenzang en volgde daarna 
de middelbare school in Haarlem. 
Vroeger droomde hij ervan om 

een beroemde romanschrijver te 
worden. De passie voor schrijven 
was er eerder dan voor de tuin. En 
eigenlijk is hij niet zo 'tuinerig': 
hij is meer geïnteresseerd in wilde 
planten, hoe mensen die naast 
elkaar neerzetten moeten ze zelf 
weten.
Hij deed tien jaar over zijn biolo-
gie-studie in Amsterdam en werkte 
vervolgens een tijd in Engeland en 
Ierland. Daarna begon hij in Neder-
land een kwekerij. Het schrijven, 
radio en televisie werden steeds 
tijdrovender en hij besloot zich 
toen helemaal aan het schrijven te 
gaan wijden.

Weinig mannen
De zestig plaatsbewijzen voor deze 
avond waren compleet uitverkocht. 
Opvallend is dat er zo weinig man-
nen zijn: maar zes. Hoe zou dat 
komen? Eén van de aanwezige 
mannen is Bob (73) uit Bentveld: 
"Dat is àltijd! Ik heb een paar keer 
een tuincursus gevolgd, en je hebt 
het ook bij boetseren en keramiek. 
Ik vraag me wel eens af: waarom? 
Je ziet hier altijd vrouwen, maar 
ze kiezen het vak niet. Heel gek, 
misschien omdat het zwaar werk 
is." Hij zou het ook wel leuk vinden 
als hij dan eens met mannen wat 
zou kunnen praten: "Die hebben 
een andere invalshoek." Zelf heeft 
hij een tuin van wel 5000 vierkan-
te meter. "Ik heb één vrouwelijke 
hovenier, maar die doet meestal 
het lichtere werk, verder zijn het 
mannen." Voor zijn drie dochters 
heeft hij bij alle drie de tuin aan-
gelegd. "Maar dan onderhouden ze 
het ook niet goed, die interesse is 
er niet."
Tijdens de lezing bleek uit de reac-
ties van het publiek dat het onder-
werp in ieder geval wel zeer tot 
de verbeelding spreekt. Er werden 
verschillende tuinproblemen van-
uit de zaal aan Van de Kaa voorge-
legd en tal van milieuvriendelijke 
en tijdbesparende tuintips werden 
uitvoerig besproken. Na afloop 
ging iedereen zichtbaar vol inspi-
ratie naar huis. x

De verwilderde tuin
Het avontuur van planten die hun eigen weg gaan

Aan de hand van foto's besprak Van de Kaa verschillende situaties en gaf er 
tips bij.  Hier een bloemenweide met een combinatie van kleinere botanische 
bolgewassen, madeliefjes en pinksterbloemen. Volgens Van de Kaa is zoiets 
voor iedereen haalbaar die een heel klein tuintje heeft en geen voetballende 
kinderen. Voor het onderhoud hoeft er alleen maar gemaaid te worden (Foto: 
Louise Leupen).

Lieve mensen, we beleven nu de mooiste maand van het jaar. De maand 
van de zonnewende en daarmee het begin van de zomer. Donderdag 21 
juni is dit jaar de langste dag, de zonnewende is dan om 11.09 uur. Juni, 
de zomermaand, is vernoemd naar de Romeinse godin Juno. Het is een 
belangrijke maand voor de oogst op de velden. Die wordt nu gevormd. 
Er is uitbundige bloei. Zaad en vruchten worden nu 'gezet'.
In Thijsse's Hof kunt u dat mooi zien bij onze graanakkers achter het 
Pannenkoekenhuisje en bij de demonstratiestrook. Aanstaande zondag  
3 juni kunt u dat onder deskundige leiding van IVN-ers beleven tijdens 
de gratis rondleidingen om 14.00 uur. Daarbij bent u van harte welkom.  
Misschien krijgt u dan ook de nachtegaal te horen. Voor het eerst sinds 
1988 heeft die zich weer gemeld als mogelijke broedvogel. Daar zijn we 
natuurlijk heel  blij mee. De laatste jaren hebben we flink gekapt om 
de verbossing van de Hof te beteugelen en meer ruige begroeiingen en 
laag struikgewas de ruimte te geven. De Nachtegaal broedt daarin het 
liefst. Dit jaar?
Vorige maand vermeldde ik een uitspraak over het weer in mei. Uit uw 
reacties daarop, waarvoor dank, merkte ik dat er veel volkswijsheden 
zijn over het weer van elke maand en de gevolgen daarvan voor de te 
verwachten oogst. Ik werd gewezen op het bestaan van een boekje daar-
over getiteld 'Wat het volk zegt', geschreven door G. Mesters. Voor juni 
wordt aangegeven dat mooi zacht weer met af en toe een beetje regen 
het best is voor een rijke oogst. De mooiste volksuitspraak voor deze 
maand lijkt mij: 'In juni een boon in het land, later vijftig in de hand'. 
Dat zouden we met onze euro's moeten kunnen!
In juni kent onze Hof diverse activiteiten. Zo is er een waarnemingen 
dag, komen tussen 8 en 22 juni weer zo'n duizend kinderen uit groep 6 
van de basisschool hun buitenlessen over de natuur volgen en wordt de 
jaarlijkse speciale activiteit voor onze vrijwilligers georganiseerd. Vrij-
williger worden bij Thijsse's Hof kan ik van harte aanbevelen. Natuurlijk 
niet vanwege die speciale activiteit, maar vooral omdat u dan echt met 
de natuur bezig bent. Bij voorbeeld door te helpen bij het begeleiden van 
die vele schoolklassen die bij ons buitenlessen volgen. Maar ook onze 
hovenier-beheerder heeft graag enige enthousiaste assistentie bij het 
werk in onze 'geleide wildernis'. Op www.thijsseshof.nl treft u informa-
tie en kunt u zich zelfs aanmelden. Wees niet bang omdat u de kennis 
niet denkt te hebben, wij leren u graag van alles om het goed te doen.
Onze demonstratiestrook noemde ik al. Die ligt langs het pad ten zuiden 
van de vijver. U vindt er allerlei planten waarvoor in Thijsse's Hof geen 
geschikte groeiplaats meer te vinden is. Zo is er een stuk met tweejarige 
soorten als toortsen, teunisbloem, kaardenbollen, hondstong  en slan-
genkruid, maar ook een deel waar geneeskruiden staan en planten die 
vroeger werden gebruikt om verfstoffen te leveren. Het is arbeidsinten-
sief werk om dat allemaal mooi en grassenvrij te houden. Ook hier zijn 
enkele van onze vrijwilligers zomer en winter in touw.
Dan onze graanakkers achter het Pannenkoekenhuisje. We hebben er 
twee. Onze bedoeling is om u hier te laten zien hoe een graanakker in 
vroeger jaren, toen onkruidbestrijdingsmiddelen en het reinigen van 
het zaaigoed nog niet zorgden voor bijna steriele monoculturen in de 
akkerbouw, er uit zag. Tussen het graan had je klaprozen, korenbloe-
men, roggelelies, wilde radijs, herik, groot spiegelklokje en noem maar 
op. Hier is het dus nog!
Bovendien hebben we in dit gedeelte van de tuin ook een perkje met 
kruiden en groenten die nu nog normaal in de huishouding worden 
gebruikt. Veel daarvan kent men niet meer in hun oorspronkelijke vorm 
omdat ze in de winkel voorgesneden (bijvoorbeeld prei, boerenkool en 
andijvie) of in bundeltjes van enkele losse takjes (tijm, rozemarijn en 
dergelijke) worden verkocht.
Na een bezoekje aan onze Hof, waar u veel kennis hebt opgedaan, gaat u 
natuurlijk lekker lopen of fietsen door het vrije veld. Het zal u verwon-
deren hoeveel van 'onze' planten u overal langs weg en pad aantreft. De 
natuur is geweldig en uw beste medicijn!

Willem Holthuizen,

voorzitter Thijsse's Hof Foto Ekke Wolters: een stukje demonstratie-

strook

Thijsse's Hof in Juni

De lezing vond plaats in het voormalige stationsgebouw Bloemendaal. Twaalf 
jaar geleden werd dat na een grondige verbouwing van de binnenruimtes omge-
toverd tot een moderne  conferentie- en vergaderlocatie. In de pauze ging men 
buiten van het lekkere weer genieten (Foto: Louise Leupen). x

Uit alles bleek dat er echte bloemen-
liefhebbers naar de lezing waren 
gekomen. Rechts op de foto staat 
Romke van de Kaa (Foto: Louise Leu-
pen). x
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

heemstede - Op zaterdag 2 juni is 
een sprookjesachtige bloemen-
expositie op de Vrijheidsdreef in 
Heemstede te bewonderen. In een 
zes meter grote, doorzichtige koe-
pel is een unieke expositie van maar 
liefst 500 lelies in vele verschillende 
soorten en maten te zien. De Lelie-
Bel is een eenmalig project van 
Bloemenbureau Holland dat hier-
mee het landelijke startsein geeft 
voor de juni-leliemaand. Met als 
centraal thema 'Vrouwelijkheid' is 
Heemstede daarvoor de aangewe-
zen plek: het is de meest vrouwe-
lijke stad van Nederland.

De Lelie is een belangrijke inspi-
ratiebron voor modeontwerpers 
en kunstenaars. Mede door haar 
vorm, kleuren en zoete parfum 
staat de bloem al van oudsher 
symbool voor vrouwelijkheid. 
Heemstede is de ideale locatie om 
de vrouwelijkheid van de Lelie te 
tonen. Het is namelijk de stad in 

Nederland waar relatief de meeste 
vrouwen wonen. Uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek blijkt dat op elke 100 man-
nen Heemstede 113 vrouwelijke 
inwoners heeft. Bloemenbureau 
Holland organiseert daarom een 
unieke expositie in de eenmalige 
Lelie-Bel.

Bloemenluister
De Lelie-Bel op de Vrijheidsdreef 
is slechts één dag te bezoeken. Je 
stapt haast letterlijk een sprook-
jeswereld binnen met maar liefst 
500 lelies. Dat wordt voor bezoe-
kers die in de Lelie-Bel staan een 
heel bijzondere beleving voor alle 
zintuigen! Behalve de kleuren en 
geuren kun je bovendien luiste-
ren naar een zangeres die via een 
lelievormige luidspreker een kort 
liedje met tips en Lelie-informatie 
ten gehore zal brengen.
Zaterdag 2 juni is de Lelie-Bel van 
10.00 tot 17.00 uur te bewonderen 

op de Vrijheidsdreef in Heem-
stede. De toegang is gratis voor 
dames en heren maar… dames 
gaan voor! x

Sprookjesachtige Lelie-Bel
Unieke bloemenexpositie

(Publiciteitsfoto).

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - In Bennebroek zijn 
zaterdagochtend vroeg met Lui-
lak diverse vernielingen gepleegd. 
Op de hoek van de Kleine Spar-

renlaan en de Bennebroekerdreef 
werd rond 04.00 uur een brandje 

bij een straatnaambordje gesticht. 
Een paar straten verderop, in de 
Willinklaan, is onder andere een 
spiegel van een auto getrapt, een 
boom vernield en een afvalcon-
tainer midden op straat gegooid. 
Een politieagent kwam zaterdag-
ochtend de schade opnemen en 
zal contact opnemen met de gedu-
peerden. Om 03.20 uur wilde een 
20-jarige Haarlemmer op de Hal-
testraat in Zandvoort de dienst-
hond uit een politieauto loslaten. 
Gelukkig konden politiemensen 
op tijd ingrijpen voordat hij de 
auto opendeed. De man kreeg 
een bekeuring wegens openbare 
dronkenschap. In Heemstede had 
de jeugd plantenbakken en beton-
blokken op de rijbaan gelegd. Dit 
kon worden opgeruimd voordat 
er ongelukken plaats vonden. x

Vernielingen tijdens Luilak

(Foto: Rowin van Diest).

heemstede - Een conifeer is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag aan 
de Wagnerkade in Heemstede in 
de brand gestoken. Om even voor 
00.30 uur werd de brand ont-
dekt en werden de hulpdiensten 
gewaarschuwd. Bij aankomst van 
de politie stond de gehele conifeer 
al in de brand. Omdat er veel vlieg-
vuur was en de kans bestond dat 

door het vliegvuur ook nog ande-
re bomen in de tuin in de brand 
zouden gaan, kwam de brandweer 
met spoed ter plaatse. Een buurt-
bewoner heeft een poging gedaan 
om met een tuinslang de brand te 
blussen. De brandweerlieden heb-
ben het vuur vervolgens definitief 
uitgemaakt. x

Conifeer in brand gestoken
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overveen - Om iets mogelijk te maken wat er anders niet zou zijn. Dat is waar 
het op neerkomt bij het KWS-fonds dat door de Koningin Wilhelminaschool is 
opgericht. Het fonds staat helemaal los van de ouderbijdrage. In het schoolplan 
is afgesproken dat er ieder jaar een expressievak centraal gesteld wordt; de 
donateurs van het fonds mogen daarbij hun voorkeur aangeven. Dit jaar koos 
men voor muzieklessen, met de focus op slagwerkinstrumenten. De kinderen 
waren meteen enthousiast en met het mooie weer was het feest helemaal com-
pleet. Vorige week donderdag konden de ouders het meemaken tijdens een 
ritmisch optreden van alle groepen samen.

Ritme, klank en samenspel
Groot sambafeest op het schoolplein

Met trommels en shakers in de weer 
en dan ook nog opletten wanneer het 
jouw beurt is (Foto: Louise Leupen).

Slagwerkbegeleider Maurice Vastenouw wist de verschillende groepen op het 
juiste moment samen te laten spelen (Foto: Louise Leupen). x

De kinderen kwamen vanuit verschillende kanten het schoolplein op en stelden 
zich per groep op. Het publiek kon vanaf een koele plek in de schaduw onder de 
bomen genieten van het optreden (Foto: Louise Leupen). x

santpoort-noord - Vrijdag 1 juni om 
20.00 uur is het Lotos Ensemble te 
gast in 't Mosterdzaadje. Het ensem-
ble bestaat uit Martje de Voogd - 
sopraan, Else Schaaij - fluit, Jeanny 
Beerkens - cello en Lennie Kerkhoff 
- piano.

door Paula Blom

In een afwisselend programma 
wordt in verschillende bezettingen 
werk gespeeld van Gaubert, Emma-
nuel, Cassado, Brahms, Diepenb-
rock en Villa Lobos. In complete 
bezetting wordt de wereldpremière 
gegeven van het stuk dat Erik van 
Halderens voor het Lotos Ensemble 
componeerde.
Franse muziek vol zomerse sferen, 
de romantiek van Diepenbrock, de 
laat-romantiek van Cassadó en Villa 
Lobos, van wie de beroemde can-
tilene de 'Bachianeas Brasileiras' 
ten gehore wordt gebracht. Gloed-
nieuw is de compositie 'Proyecto de 
epitfio' van de jonge componist Erik 
van Halderens.
De musici zijn alle vier als docenten 
werkzaam in Haarlem en omgeving. 

Daarnaast leggen zij zich vooral toe 
op het spelen van kamermuziek en 
het begeleiden van koren.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Vol zomerse sferen

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 3 juni om 
15.00 uur brengt Duo NIHZ een nieuw 
programma vol joodse muziek in 't 
Mosterdzaadje. Duo NIHZ, bestaande 
uit Bobby Rootveld (gitaar) en Sanna 
van Elst (blokfluiten) heeft uit de 
onuitputtelijke bron van verschillen-
de stijlen die de joodse muziek kent 
een aansprekend programma samen-
gesteld.

door Paula Blom

Klezmer, Jiddische muziek, 
Hebreeuwse muziek, popmuziek 
en klassieke muziek gecompo-
neerd door componisten van joodse 
afkomst. Uitgevoerd worden onder 
anderen aangrijpende kamplie-
deren uit Westerbork, origineel 
geschreven door het duo Johnny & 
Jones. Popmuziek van onder meer 
Leonard Cohen (Hallelujah) en 
opzwepende Oost-Europese klan-
ken van de Klezmermuziek (waar-
onder Khosidl) zullen niet ontbre-
ken.

Duo NIHZ speelt ook eigen compo-
sities en geliefd is hun uitvoering 
van 'Amsterdam Huilt', vaste prik 
op hun programma. Een achtbaan 
van emoties vol melancholie, droef-
heid en vrolijkheid waarin het her-
denken, niet vergeten en positief 
naar de toekomst kijken centraal 
staan. Duo NIHZ won met hun 
interpretatie van Joodse muziek in 
2009 een certificaat op het Inter-
national Jewish Music Festival te 
Amsterdam. Met dit programma 
betraden ze al veel concertzalen in 
Europa en Azië. CD en DVD van duo 
NIZH zijn te koop op het concert. 
Kijk voor meer informatie op www.
duonihz.com
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

'Jewish Music Part II'

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op woensdag 6 juni, aan-
vang 20.15 uur, geeft neerlandicus 
en Beatles-kenner Flip Hammann een 
lezing over The Beatles in de Kenne-
mer Boekhandel.

Op 6 juni 1964 was het voor Neder-
land 'B-day', de dag van het histo-
rische bezoek en optreden van 
The Beatles. Velen herinneren zich 
de beelden van de rondvaart van 
The Beatles door de Amsterdamse 
grachten, en hun optreden in Blok-
ker. Een betere datum voor een 
Beatles-lezing is dan ook nauwelijks 

denkbaar. Flip Hammann is bij insi-
ders bekend om zijn grote kennis 
van de legendarische Fab Four. Al 
decennia verzamelt hij alle denk-
bare informatie en filmmateriaal 
rond het leven en de muziek van 
The Beatles. Tijdens zijn lezing in de 
Kennemer Boekhandel zal hij veel 
bijzonder filmmateriaal tonen. De 
toegang € 5,- inclusief consumptie. 
Vooraf reserveren is wenselijk. De 
Kennemer Boekhandel ligt aan de 
Kleverparkweg 3 in Haarlem, tel 
023-5251944 en info@kennemer-
boekhandel.nl. x

Lezing over The Beatles

door Louise Leupen

Toen de voorkeur voor muziekedu-
catie bekend was, werd er een pro-
gramma opgesteld met slagwerk 
als thema. De eerste workshops 
gingen begin mei van start. Tijdens 
de lessen werden de leerlingen uit-

genodigd om letterlijk en figuurlijk 
zelf aan de slag te gaan met diverse 
muziekinstrumenten. Samenspel, 
naar elkaar luisteren en plezier 
maken waren de kernwoorden van 
het muziekprogramma.

De groepen 1, 2 en 3 werkten aan 
een echt slagwerkstuk aan de hand 
van het dierenverhaal 'Toffe Teddy' 
en het prentenboek 'Wij gaan op 
berenjacht'. Ze bespeelden daarbij 
verschillende grote en kleine slag-
werkinstrumenten. De groepen 4 
tot en met 8 hadden Braziliaans 
slagwerk als uitgangspunt en maak-
ten op speelse manier kennis met 
de samba.
Maurice Vastenouw, een aan het 
conservatorium afgestudeerd slag-
werker, begeleidde alles. Hij vond 
het erg leuk dat de school het zo 
groots had opgepikt. Vastenouw: 
"De school had er een heel project 
van gemaakt, met schminken, mas-
kers en T-shirts, dat maakt het net 
even leuker, ook voor de ouders in 
het publiek."
Het fonds hoopt op deze manier de 
kinderen op inspirerende en crea-
tieve wijze in contact te brengen 
met muziek. Onder de ouders blijkt 
daar veel waardering voor te zijn.
Sacha, moeder van Charlotte (11) 
en Josephine (8) uit Overveen, vindt 
het ontzettend verrassend. "Ze zijn 
al een paar weken aan het oefenen 
in de gymzaal. Je hoort af en toe 
geluiden van: 'we hebben met de 
tamboerijn of met muziekinstru-
menten gespeeld'. En nou is het 
ineens bij elkaar één groot samba-
feest. Het is zo leuk om te zien. Het 
begon allemaal uit losse stukjes en 
dan nu een heel sambaconcert."
Even verderop in de schaduw staat 
een vader met een dubbelbrede 
kinderwagen. Het is Dick, vader 
van Dinand (4), Fleurie (3) en Floris 
(6 maanden). Zijn oudste zit sinds 
januari op school. "Het is ontzet-
tend leuk om te zien hoe de samba-
instructor dat doet, ik word er blij 
van. Mijn zoontje speelt thuis een 
beetje ukelele, maar heeft nog geen 
les, het is vrije expressie zeg maar. 
Leuk dat hij nu ook zo'n actieve rol 
in het geheel heeft."
Directeur Debby Schouten wist 
vooraf niet hoeveel ouders er zou-
den komen. "Het is per slot midden 
overdag op een werkdag." Maar de 
opkomst was groot. Er was te zien 
dat een deel daarvan zich daarna 
weer naar zijn of haar werk spoed-
de, met nieuw opgedane samba-
energie. x
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• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444
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D A G L I C H T + R U I M T E

Uw Select Windows dealer:

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG

 2e PAASDAG 
OPEN
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

i.v.m. recessie
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks, 

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl



santpoort-noord - De Londense 
pianist James Lisney combineert 
zijn concertreis naar Nederland en 
België met een bezoek aan 't Mos-
terdzaadje op woensdag 6 juni om 
20.00 uur. Deze op en top specialist 
in Beethoven gaat de laatste drie 
sonates van Beethoven uitvoeren, 
de opus 109, 110 en 111.

door Paula Blom

Weinig muzikale reizen zijn rij-
ker, dramatischer en intenser dan 
deze muziek. Beethoven compo-
neerde ze in korte tijd tegen zijn 
vijftigste levensjaar. 
Het werd zijn machtigste en en 
meest bepalende erfenis. Lisney 
zelf vierde zijn 50ste verjaardag 
met dit programma in het Con-
certgebouw van Amsterdam.

Al vanaf 2001 is Lisney betrokken 
bij een Europees Beethoven pro-
ject. Van hem werden intussen 
alle sonates voor piano solo, voor 
cello en piano en viool en piano 
van Beethoven op cd vastgelegd. 
Hij verheugt zich op dit concert 
in 't Mosterdzaadje, dat zijn hart 
gestolen heeft.
't Mosterdzaadje is te vinden 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, tel. 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. De toegang is 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl. x
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 1 juni

Het Lotos Ensemble
20.00 | Martje de Voogd - sopraan, 
Else Schaaij - fluit, Jeanny Beer-
kens - cello en Lennie Kerkhoff 
- piano. Werken van o.a. Gaubert, 
Emmanuel, Cassadó, Brahms, 
Diepenbrock en Villa Lobos. Gra-
tis [na afloop collecte]. 't Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord. www.mosterdzaadje.nl

Patronaat

23.00 | Club Colombo: Lady Bee, 
Dirtcaps, Whiz-Kid, LP & Brugé 
+ Ruby Rhythm & 14k Visuals. € 
10,- [16+]. Grote Zaal.

Zaterdag 2 juni

Antiekmarkt

09.00 | Gezellig snuffelen op deze 
Antiekmarkt, als vanouds op de 
Dreef in Haarlem. Gratis toe-
gang.

Theatrale rondleiding

09.30 | Acteurs vertellen het avon-
tuurlijke verhaal van de geschie-
denis van de Stadsschouwburg, 
ook op plekken waar je als 
publiek nooit komt. € 11,- [alleen 
voorverkoop]. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Orgelconcert

15.00 | Tjeerd van der Ploeg speelt 
werken van Karg-Elert en Duru-
flé. Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

HAIR in Concert

20.15 | Na meer dan vier decennia 
is de musical HAIR nog steeds een 
begrip en springlevend. Ga samen 
met de MusicalCompany terug in 
de tijd bij dit flower power con-
cert. € 17,50. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Patronaat

23.00 | '90's NOW! € 12,- [18+]. 
Dommelsch Zaal.

Zondag 3 juni

Trio Orionis

14.00 | Willem Bijleveld - viool, 
Carla Vermeulen - piano en René 
Reijnhart - cello. Werken van 
Turina, Rachmaninoff en Beet-
hoven. Gratis [na afloop collecte]. 
Kerkje de Stompe Toren, Kerk-
weg in Spaarnwoude. www.stom-
petoren.nl

Jewish Music Part II

15.00 | Duo NIHZ: Bobby Root-
veld - gitaar en Sanna van Elst 
- blokfluiten. Klezmer, Jiddische 
muziek, Hebreeuwse muziek, 
popmuziek en klassieke muziek 
gecomponeerd door componis-
ten van joodse afkomst. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

haarlem - "Dit is een geweldige 'feel-
good productie', daar wordt iedereen 
heel blij van", zegt Marc Schultheis. 
Hij heeft er duidelijk zin in, Schult-
heis is de regisseur van de Muscical-
Company, een projectgroep die zich 
gepassioneerd bezig houdt met het 
maken van musicals en theatercon-
certen. Aankomend weekend staat de 
groep met de voorstelling HAIR in de 
Stadsschouwburg in Haarlem.

door Christa Warmerdam

Voor deze productie ging de regis-
seur op zoek naar lokaal talent. 
Via audities en de 'vaste kern' vond 
Schultheis 32 acteurs en zangta-
lenten die konden voldoen aan het 
profiel voor het 'hippieconcert'. 
Schultheis: "Die mix van vaste kern 
en nieuwe mensen heeft heel goed 
uitgepakt. Het is natuurlijk altijd 
even wennen, maar de nieuwelin-
gen en de bestaande groep vormen 

samen één hechte groep." De groep 
heeft de afgelopen weken keihard 
gerepeteerd en zichzelf zelfs hele 
weekenden afgesloten voor de bui-
tenwereld. Er is alles op alles gezet 
om straks een perfecte performance 
op de planken te brengen. Volgens 
Schultheis hebben de liedjes en het 
verhaal, ondanks dat het origineel 
dertig jaar oud is, niets aan kracht 
verloren.
De oorspronkelijke Broadway pro-
ductie in 1968 veroorzaakte inter-
nationaal nogal wat commotie. Alles 
in deze musical was omstreden voor 
die tijd. Ondanks alle weerstand 
werd deze show een gigantische 
hit. Schultheis bewerkte de musical 
en herschreef zelf enkele nummers 
voor 'HAIR in Concert'. Schultheis: 
"Alle gesproken tekst is omgezet in 
liedjes en sommige liedjes hebben 
we bewerkt. Verder hebben we het 
uitgebreid met decors en kostuums. 
Dat geeft aan deze productie iets bij-
zonders, op deze manier is het nog 
meer een eigen productie."
Het verhaal HAIR is volgens Schult-
heis nog steeds onverminderd 
populair. Volgens de regisseur krijgt 
het publiek van hits als 'Aquarius', 
'Hair' en 'Let the Sun Shine In' nooit 
genoeg. "Van deze voorstelling 
word je vrolijk. Er zitten pareltjes 
van nummers bij die je echt raken 
als je ze hoort. De muziek gaat van 
bijna verstild naar heel uitbundig. 
Dat is ook wat HAIR zo sterk maakt. 
Deze voorstelling zal dan ook voor 
jong en oud een onvergetelijke, 

swingende ervaring worden. Het 
is natuurlijk niet voor niets dat de 
liedjes het al decennia goed doen. 
Toen ging het vooral om het Viet-
nam verhaal maar dat kun je zo 
vertalen naar de problemen van 
deze tijd. Nog steeds staan mensen 
voor keuzes die heel moeilijk kun-

nen zijn."
HAIR in Concert is zaterdag 2 en 
zondag 3 juni (aanvang 20.15 uur) te 
zien in de Stadsschouwburg Haar-
lem. Kaarten à € 17,50 zijn te bestel-
len via www.theater-haarlem.nl. x

'Geweldige feelgood productie'
HAIR in Concert: 'daar wordt iedereen blij van'

(Publiciteitsfoto).

Marc Schultheis: "Van deze voorstel-
ling word je vrolijk" (Foto: Christa 
Warmerdam). x

vogelenzang - Zaterdag 2 juni komt 
schapenscheerder Cees van der 
Weiden de kudde Drentse heide-
schapen in de Amsterdamse Water-
leidingduinen scheren. Daarnaast 
laat herder Daphne van Zomeren 
zie hoe ze haar schapen hoedt met 
hond Sem en is er een demonstratie 
wol spinnen. Iedereen is van harte 
welkom van 10.00 tot 15.00 uur bij 
ingang Oase, tegenover de Vogelen-
zangseweg 21. Naast de demonstra-
ties zijn er leuke activiteiten voor 
kinderen: een workshop zelf vilt 
maken van schapenwol, het spel 
met de kluutstok, schminken als 
favoriete dier en een rondje met 
paard en wagen door het duin. Ook 
is er een prijsvraag waarmee een 
dagje op stap met de herder is te win-
nen. Voor kinderen is er een gratis 
ijsje. De schapen helpen Waternet, 
beheerder van het natuurgebied, 
om prunus te bestrijden. Hiermee 
maken ze weer ruimte voor mooie 

duineigen planten als meidoorn, 
duinviooltje en parnassia. x

Schapen doen jasje uit

(Foto: Waternet).

Een op en top specialist
James Lisney speelt Beethoven

(Foto: Suzie Maeder).

(Foto: Waternet).

haarlem - Woensdag 6 juni wordt 
op de kinderboerderij De Scho-
terhoeve tussen 13.00 en 16.00 
uur het jaarlijkse schaapscheer-
derfeest gehouden. Vanaf 13.00 
uur zullen de drie schapen en de 
Angorageit van de Schoterhoeve 
van hun warme winterjas ontdaan 
worden. Zoals gebruikelijk zijn 

rondom alle 'wollige bezigheden' 
diverse kinderactiviteiten georga-
niseerd. Om aan deze activiteiten 
deel te kunnen nemen is een spel-
letjeskaart nodig. Zo'n kaart kost 
€ 2,- en is tot 15.30 uur op de kin-
derboerderij te koop. Kinderboer-
derij De Schoterhoeve is gelegen 
in het Noorder Sportpark, achter 
het Haarlem Stadion. De toegang 
tot de kinderboerderij is gratis. x

Schapenscheren

zandvoort - Van 1 tot en met 3 juni 
vindt in Zandvoort weer Culinair 
Zandvoort plaats: lekker eten op 
het gasthuisplein met keuze uit 
meer dan vijftien restaurants en 
diversen kleine gerechten voor 
maximaal zes 'Scharrekoppen' 
(één Scharrekop is € 1,-). Locatie 
is het Gasthuisplein. Zie ook www.
vvvzandvoort.nl. x

Culinair Zandvoort
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zandvoort - Afgelopen vrijdag her-
dacht de Stichting "Het Kinderhuis te 
Zandvoort" dat 110 jaar geleden het 
nieuwe gebouw van het kinderhuis 
werd geopend in Zandvoort aan de 
Hogeweg. Dat deed zij bij het Zand-
voorts Museum in het bijzijn van 
burgemeester Niek Meijer en diverse 
ambtenaren, leden van het Genoot-
schap Oud Zandvoort, tientallen 
genodigden én de directeur van Casca 
Heemstede, Sjaak Struijff. "Ook kin-
deren uit Heemstede werden naar het 
Kinderhuis gestuurd."

door Onno van Middelkoop

Onder de genodigden waren ook 
enkele mensen die in het verleden 
in het Kinderhuis hebben gezeten. 
Het bestuur van de stichting heeft 
een boek laten maken over de 
geschiedenis van het kinderhuis 
door Fatima van der Maas, historica 
uit Amsterdam.
Het eerste exemplaar van het boek 
'Rust, reinheid en regelmaat' werd 
door de voorzitter van de stichting, 
Ati Blom, overhandigd aan burge-
meester Niek Meijer. Het tweede 
exemplaar ging naar de schrijfster 
van het boek, Fatima van der Maas 
en het derde naar de directrice van 
het Zandvoorts Museum, Sabine 
Huls. Alle drie ontvingen zij ook 
een mok, die vroeger dienst deed 
in het Kinderhuis. Blom: "We trof-
fen in de berging een doos aan met 
een hele serie van deze mokken, die 
vroeger echt werden gebruikt in het 
Kinderhuis."
Het boek wordt in eigen beheer 
uitgegeven en is verkrijgbaar in het 
Zandvoorts Museum. De geschie-
denis van het kinderhuis, ook wel 
het Haarlems Kinderhuis genoemd, 
gaat terug tot 1884. Toen werd een 
huis in Zandvoort ingericht voor 
kinderen uit arme milieus die door 
leraren van scholen in Haarlem wer-
den geselecteerd. Het huis was niet 
groot en bood onderdak aan kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar uit Haarlem 
die voor gezonde lucht naar zee wer-
den gestuurd. Het doel was om de 
kinderen aan te laten sterken door 
gezonde voeding en beweging in de 
buitenlucht. Ook streefde men er 
naar het gezin thuis te ontlasten.
In 1901 werd met de bouw van een 
groter Haarlems Kinderhuis gestart 
op initiatief van de familie Cnoop 
Koopmans-Bunge, een kinderloos 
echtpaar uit Haarlem. Het was een 
groot gebouw in chalet stijl en lag 
vlak bij de kust, achter het Bad-
huis voor Minvermogenden aan de 
Boulevard Paulus Loot, ongeveer 

op de plek waar nu de watertoren 
van Zandvoort staat. Het gebouw 
paste bij de allure van Zandvoort 
als badplaats, waar voor de Eerste 
Wereldoorlog zelfs keizerin Sisi uit 
Oostenrijk regelmatige bezoeker 
was. In dit nieuwe gebouw van het 
Haarlems Kinderhuis konden zes-
tig tot tachtig kinderen steeds voor 
een periode van drie tot zes weken 
worden ondergebracht. Uit inter-
views die Fatima van der Maas heeft 
gehouden met oud-bewoners blijkt 
hoe het leven daar was: een streng 
regiem met als ontbijt pap voor de 
kinderen, terwijl de leidinggeven-
den witte boterhammen met room-
boter aten, lange wandelingen door 
de duinen en in de middag warm 
eten om aan te sterken. In zee werd 
niet gezwommen, want dit vond 

men te gevaarlijk. In het boek leest 
men over gevoelens van heimwee, 
maar ook over goede herinnerin-
gen. Na het overlijden van Mr. G.N. 
Cnoop Koopmans in 1911, richtte 
zijn weduwe in 1915 een stichting 
op, die als doel had het kinderhuis 
in stand te houden. In de oorlogsja-
ren nam de Duitse bezetter onder 
dwang het beheer van de stichting 
over en sloopte in 1943 het prach-
tige gebouw om de Atlantiquewal 
te bouwen. Na de oorlog was de 
schadevergoeding te gering om een 
nieuw tehuis te bouwen en werd 
de stichting een vermogensfonds, 
waaruit projecten voor de jeugd 
in Haarlem en omstreken worden 
gefinancierd. In het boek is tevens 
informatie te vinden over het hui-
dige werk van de stichting. x

'Rust, reinheid en regelmaat'
Boekje over 'Het Kinderhuis te Zandvoort'

Ati Blom van de stichting houdt haar speech voor de belangstellenden. Links 
op de foto de directeur van Casca Heemstede Sjaak Struijff (Foto: www.ovmfo-
tografie.nl).

Schrijfster Fatima van der Maas neemt onder toezicht van het bestuur van de 
stichting het tweede exemplaar van het boekje en de mok in ontvangst (Foto: 
www.ovmfotografie.nl). x

Burgemeester Niek Meijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst van Ati Blom 
(Foto: www.ovmfotografie.nl). x

heemstede - Op woensdag 6 juni ver-
zorgen Riet Schenkeveld-Van der 
Dussen en Willemien B. de Vries bij 
Boekhandel Blokker een lezing over 
de uitgave 'Endenhout en Elsryk. Bui-
tens met hun bewoners in Haarlem/
Heemstede en Amstelveen'.

Welgestelde stedelingen brachten 
graag de zomers op hun buitens 
door en soms waren ze zo trots op 
hun bezit en ook op hun landelijke 
levenswijze dat ze dichters en illu-
stratoren inhuurden om hun hui-
zen en activiteiten uit te beelden. 
Het op de grens van Heemstede 
en Haarlem gelegen Eindenhout 
oftewel 'het huis met de beelden' 
aan de kruising van Herenweg en 
Spanjaardslaan is de opvolger van 
een ouder buitengoed dat met een 
verschil van één letter 'Endenhout' 
heette en in het begin van de acht-
tiende eeuw bewoond werd door de 
familie Muyser. 
De dichter Jan Baptista Wellekens 
was bevriend met de familie en 
bezong met veel plezier hun bui-
tenverblijf. Hij betrok daarbij ook 
de Haarlemmerhout, de Leidse 

vaart en zelfs Zandvoort. De beide 
auteurs vertellen hierover, tonen 
enkele antieke afbeeldingen en 
geven proefjes van Wellekens' char-
mante poëzie.
Aanvang is 10.30 uur. De toegang is 
vrij, reserveren is gewenst. Boekhan-
del Blokker ligt aan de Binnenweg 
138 in Heemstede, tel. 023-5282472 
en info@boekhandelblokker.nl. x

Buitens en hun bewoners

(Foto: R.S.P. ©2012).

heemstede - Reggie Baay verzorgt 
donderdag 7 juni bij Boekhandel 
Blokker een lezing over 'Gebleekte 
ziel'. Aanvang is 20.00 uur en de toe-
gang bedraagt € 5,-. Reserveren is 
gewenst. Boekhandel Bloker ligt aan 
de Binnenweg 138 in Heemstede, tel. 
023-5282472 en info@boekhandel-
blokker.nl.

Amsterdam 1879. De jonge en intel-
ligente Nyoman Darma, zoon van 
een verbannen Balinese edelman, 
komt aan in 'het land van de over-
heerser'. Hij is geschokt door de Hol-
landse kou, kijkt zijn ogen uit als hij 
langs de rijk gevulde etalages van 
de chique winkels in de Kalverstraat 
loopt, en leert gedienstig rijtjes jaar-
tallen met belangrijke Nederlandse 
historische gebeurtenissen uit zijn 
hoofd. Wat hij niet weet, is dat de 
koloniale bewindvoerders hem als 
een gevaar beschouwen voor de sta-
biliteit van de kolonie Nederlands-
Indië. Om dit gevaar te neutralise-
ren, is hij naar Nederland gestuurd. 
Zijn privéleraar heeft de opdracht 
gekregen hem te 'bleken' en hem te 

ontdoen van zijn inheemse identi-
teit. Eenmaal terug in zijn geboorte-
land, maakt vertwijfeling zich van 
Darma meester: hij is te blank voor 
zijn landgenoten, en te donker voor 
de blanke elite. Wie is hij eigen-
lijk? En aan welke kant staat hij? 
De keuzes die hij dan maakt leiden 
uiteindelijk tot een dramatische 
ontknoping.
Gebleekte ziel is een op historische 
feiten gebaseerde roman en werpt 
licht op een onbekende zwarte blad-
zijde van onze koloniale geschiede-
nis. 
Reggie Baay (Leiden, 1955) stu-
deerde Nederlandse Taal- en Let-
terkunde aan de Rijksuniversiteit 
Leiden, waar hij zich specialiseerde 
in de koloniale en postkoloniale 
literatuur. Van 1985 tot 2005 was 
hij als redacteur verbonden aan 
het tijdschrift Indische Letteren en 
publiceerde hij vele artikelen op 
het gebied van koloniale geschiede-
nis en koloniale literatuur. Eerder 
verschenen boeken zijn: De ogen 
van Solo, De njai en Portret van een 
oermoeder. x

Een onbekende zwarte bladzijde
van onze koloniale geschiedenis

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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haarlem/heemstede - Chris Sipman 
heeft zijn handen vol aan het bouwen 
van het restaurant. Een bar, tafels, 
stoelen en ramen worden nog even 
in de verf gezet. De decorbouwer van 
Alberdingk Thijm zorgt dat alles er 
piekfijn uitziet voor de voorstelling 
'Momenten van Geluk', die 8 en 9 juni 
te zien is in Theater Casca de Luifel. 
De decorbouwer is na het schilderen 
en klussen nog lang niet klaar want 
hij zal in de komedie ook nog op het 
toneel te zien zijn als terrasbezoe-
ker.

door Christa Warmerdam

De bekende Haarlemse Marijke 
Kots doet de regie bij Thijm en 
zij is enthousiast over de komedie 
'Momenten van Geluk'. Kots: "Het 
toneelstuk speelt zich af in het 
favoriete restaurant van de fami-
lie Schaafsma. Moeder Laura viert 
haar verjaardag. In het stuk volgen 
we de twee zonen in het verleden 
en de toekomst. Ayckbourn is een 
meester in het schrijven van kome-
dies en hij schakelt vakkundig heen 
en weer tussen heden, verleden en 
toekomst. In dit stuk is goed te zien 
hoe mensen elkaar kunnen mani-
puleren. De moeder komt uit krin-
gen waar ze zich nooit thuis heeft 
gevoeld. Ze is boven haar stand 

getrouwd en moet steeds op haar 
tenen lopen, wat natuurlijk vrese-
lijk frustrerend is."
Het stuk zet volgens Kots aan tot 
nadenken want wat zijn nu eigen-
lijk momenten van geluk? "Ik ben 
daar zelf ook meer over gaan naden-
ken en heb ontdekt dat je vaak 
bezig bent met morgen en gisteren 
en aan vandaag voorbij gaat."
Toneelgroep Thijm staat in deze 
productie met maar liefst vijftien 
mensen op het toneel. De twee 
jongsten van de groep zijn Manon 
Kroezen en Sophie van Dijk. Beiden 
19 jaar en allebei volgen ze een the-
ateropleiding. De dames zijn zeer 
te spreken over het stuk, Thijm en 
de regisseuse. Volgens Manon is 
het erg gezellig bij Thijm en pakt 
Marijke Kots de regie heel profes-
sioneel aan. Sophie vindt vooral de 
dialogen van Ayckbourn 'erg sterk 
en grappig'.
De Engelse schrijver Alan Ayck-
bourn werd in 1939 in Londen 
geboren, waar hij uitgroeide tot 
de meest gespeelde toneelschrijver 
na Shakespeare. In zijn carrière 
schreef hij 72 toneelstukken, die 
in meer dan veertig talen zijn ver-
taald en opgevoerd. Daarnaast was 

hij tot 2009 artistiek directeur van 
het Stephen Joseph Theater. Zijn 
eerste grote succes kwam in 1963 
met het stuk Mr. Whatnot. Volgens 
Kots gaat het bij Ayckbourn vooral 
om de subteksten. "Ik ben samen 
met de groep op zoek gegaan naar 
de verschillende lagen die in de 
tekst verborgen zitten. Het was 
echt een uitdaging om met Thijm 
die lagen te ontdekken." Het stuk is 
volgens de regisseuse 'vrij statisch' 
maar daar heeft Kots wat op gevon-
den. "Je bent altijd gebonden aan 
bepaalde plekken op toneel waar 
alles zich afspeelt, maar ik maak 
gebruik van een terras. Op dat ter-
ras zitten figuranten zonder tekst 
maar dat versterkt dat wat er op het 
toneel gebeurt. Stil spel levert vaak 
hele mooie momenten op."
'Momenten van geluk' door Alber-
dingk Thijm, onder regie van Marij-
ke Kots is te zien op vrijdag 8 juni, 
aanvang 20.15 uur en zaterdag 9 
juni, (in verband met EK-wedstrijd 
Nederland-Denemarken) aanvang 
20.30 uur in Theater Casca de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heemstede. 
Kaarten á € 12,50 zijn te bestellen 
via een e-mail naar thijmgroep@
gmail.com met vermelding van 
gewenste datum en aantal kaarten. 
Of bel 06-43544556 (bij geen gehoor 
graag graag inspreken). De kaarten 
kunnen op de avond van de voor-
stelling vanaf 19.15 uur tegen con-
tante betaling opgehaald worden. 
Pinnen is niet mogelijk. x
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Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

'Momenten van geluk'
Alberdingk Thijm speelt stuk van Alan Ayckbourn

Toneelgroep Thijm staat in deze productie met maar liefst vijftien mensen op het 
toneel (Foto: Christa Warmerdam).

santpoort-zuid - Kees Okx en Hélène 
van Dongen beschouwen zich als 
'Kunstnomaden'. Hun werk is veel op 
reis. Ze houden ervan op plaatsen met 
een bijzondere uitstraling te expose-
ren. Na een reeks van kastelen, ver-
laten landhuizen en oude kerkjes, 
hopen ze nu de bezoeker deelgenoot 
te maken van de nostalgische rust 
die er van de Ruïne van Brederode 
uitgaat om hun werk tot hun recht te 
laten komen.

Okx en Van Dongen bewonderen 
beiden de lyriek van de natuur en 
laten hun fantasie daarbij de vrije 
loop. Naast zijn tweedimensionale 
werk ontwikkelde Kees Okx al sinds 
1967 een ruimtelijk project. Facet-
ten van dit 'Labyrint der tekens' zul-
len op de Ruïne van Brederode te 
zien zijn. "Door de afzondering in 
de natuur of door het 'maken-van' 
en 'luisteren-naar' muziek, kan ik 

me goed 'losmaken' om tot mijn 
centrum te komen", zegt Okx. Een 
schilderij ontstaat intuïtief wer-
kend; het moet meerdere zintuigen 
tegelijk prikkelen.
Het werk van Hélène van Dongen 
kan beschouwd worden als een 
baken waar je 'los' bent van de 
dwang en waar je herinnerd wordt 
aan de natuurlijke harmonie. Haar 
werk richt zich op de eenvoud als 
contrast ten opzichte van de veel-
heid die de buitenwereld ons biedt. 
De tentoonstelling van Kees Okx 
en Hélène van Dongen in de Ruïne 
van Brederode is te zien van 30 mei 
tot en met 3 juni bij de Ruïne van 
Brederode aan de Velserenderlaan 
2 in Santpoort-Zuid. Kijk voor meer 
informatie op www.keesokx.com, 
www.helenevandongen.com en 
www.kasteelbrederode.nl. x

Kunstnomaden in de Ruïne
Kees Okx en Hélène van Dongen

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Het Kostverlorenpark is 
een park van ongeveer vijftien hec-
tare, gelegen in de duinen ten oos-
ten van Zandvoort en kent een rijke 
historie. Ontstaan aan het eind van 
de eerste wereldoorlog en eind jaren 
dertig aantrekkelijker gemaakt met 
een theehuis en dierenattracties. Op 
donderdag 7 juni organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een excursie in 
dit unieke gebied.

In 1942 bouwen de Duitsers de 
Atlantikwall. Er komen gebouwen 
om de manschappen onder te bren-
gen en er ontstaat een complex 35 
bunkers en gebouwen waarin een 
compagnie van ongeveer 150 solda-
ten plus de nodige ondersteuning 
werd gehuisvest. Na de oorlog zijn 
deze bunkers verbouwd tot zomer-
huisjes die tot op de dag van van-
daag worden verhuurd.
Meer dan meeste Zandvoorters 
beseffen hebben de inwoners van 
Zandvoort de afgelopen eeuwen 

hun stempel gedrukt op het omrin-
gende duinlandschap. Door men-
selijke invloed ontstond een 'Zee-
dorpenlandschap' met een speciale 
flora. Van oudsher kapte men de 
struiken, spitte zoden en plaggen 
uit voor bemestings-doeleinden en 
sneden helm om touw te maken. 
Schapen en geiten, soms een koe, 
werden gehouden. De mest werd 
gebruikt voor de akkers en tuinen, 
die werden aangelegd in de duin-
valleien, toen nog veel natter dan 
nu. Al deze handelingen hadden 
invloed op en samenstelling van 
de duinen waardoor nieuwe plan-
tensoorten ontstonden zoals oor-
silene, kegelsilene, nachtsilene en 
wondklaver.
Aanvang donderdag 7 juni is 19.00 
uur, duur is ongeveer anderhalf uur. 
De start is vanaf de entree van het 
park aan de Quarles van Uffordlaan 
1 in Zandvoort. Deelname is gratis 
en aanmelden is niet nodig. x

Een zeedorpenlandschap
Excursie Kostverlorenpark

(Foto: IVN Zuid-Kennemerland).

haarlem - Zondag 3 Juni van 13.00 
tot 17.00 uur vindt de Spaarne 
Kunstroute plaats. Langs deze 
route houden 26 galeries en ate-
liers maandelijks, open huis. Zij 
exposeren dan diverse vormen 
van kunst. Het aanbod is gevari-
eerd: van abstract tot realistisch, 
van beeldhouwwerk tot schilder-
kunst en van sieraden tot foto-
grafie. Tijdens deze editie is er 
speciale aandacht voor de inter-
nationale tekenwedstrijd 'Grand 
Concours de Dessin' bij  Annabelle 
Rebière aan de Scheepmakersdijk. 
De Spaarne Kunstroute loopt door 
een historisch gedeelte van Haar-
lem, vlakbij het centrum. Zie ook 
www.spaarnekunstroute.nl. x

Kunstroute
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heemstede - Het lijkt wel of er een ruim-
teschip is geland op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef in Heemstede. 
Het blijkt echter te gaan om een 
opblaasbare kas van de Franse firma 
BubbleTree. In de kas staat een tafel 
met daarop heel veel verschillende 
soorten lelies.

door Christa Warmerdam

Vivien Zweekhorst is projectleider 
bij Bloemenbureau Holland en legt 
uit: "We hebben de maand juni uit-
geroepen tot maand van de lelie en 
om de maand goed te starten orga-
niseren we éénmalig deze beleving 
in de kas. We hebben gekozen voor 
deze transparante ronde kas omdat 
de vormen goed aansluiten bij het 
thema Vrouwelijkheid. En we heb-
ben gekozen om dit in Heemstede 
te doen, omdat Heemstede volgens 

het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek de meest vrouwelijke gemeen-
te van Nederland is. Op elke 100 
mannen zijn er 113 vrouwen. De 
mannen boffen dus maar in Heem-
stede."
Om in de kas te komen moeten de 
bezoekers eerst door een sluis. Dit 
omdat anders de luchtdruk wegvalt 
en de Lelie-Bel inzakt. Bij de ingang 
staan twee grote boeketten waarin 
zoveel mogelijk van de 500 soorten 
lelies zijn verwerkt. Binnen worden 
alle zintuigen geprikkeld. Alle lelies 
hebben een eigen kleur en geur. 
Daarnaast zijn er luidsprekers in de 
vorm van een lelie geplaatst. Elke 
luidspreker heeft zijn eigen bood-
schap. Zo valt bij een luidspreker 
te horen hoe je de lelies langer kan 

laten bloeien: "Haal de onderste 
bladeren eraf zodat ze niet in het 
vaaswater hangen. Ververs om de 
paar dagen het vaaswater en knip 
lelijke bloemen eruit."

Sprookjesachtig
Lelie-Bel eenmalig in Heemstede

Voor de eenmalige leliebeleving was Heemstede uitverkoren omdat het de 
'meest vrouwelijke gemeente' van ons land is (Foto: Christa Warmerdam).

Vervolg zie elders

Slim bedacht Fleurâge

overveen - De verkeerspolitie 
heeft vorige week donderdag-
avond tussen 18.30 en 22.00 uur 
een snelheidscontrole gehouden 
op de Zeeweg, op het 50-kilome-
tergedeelte. Hierbij reden maar 
liefst 356 van de in totaal 581 pas-
santen ruim boven de maximaal 
toegestane snelheid. Twee auto-
mobilisten, een 44-jarige man 
uit Zandvoort en een 46-jarige 
man uit Vleuten, raakten hierbij 
direct hun rijbewijs kwijt omdat 
zij hier resp. 60 en 68 kilometer 
per uur te hard hadden gereden. 
De Zandvoorter bleek daarnaast 
ook onder invloed van alcohol te 
verkeren en hij werd aangehou-
den. De Zeeweg is een ongevalslo-
catie waar door de verkeerspoli-
tie veel wordt gecontroleerd op 
snelheid. Tegen beide automo-
bilisten is proces-verbaal opge-
maakt en zij zijn hun rijbewijs 
voorlopig kwijt. x

Zeeweg: ruim 61%
rijdt te hard

bloemendaal - Het college heeft 
Monique Schuttenbeld benoemd 
als projectmanager om het vast-
gelopen dossier Elswoutshoek 
vlot te trekken. Over dit dossier 
heeft deze krant op 3 mei jongst-
leden uitvoerig bericht. Schut-
tenbeld werkt bij het advies-
bureau Ruimtewerk in Zwolle 
en heeft ervaring in spannings-
velden tussen initiatiefnemers, 
gemeenten en andere betrok-
kenen. Ze was onder anderen 
betrokken bij het Masterplan 
Centrum Hardenberg en het 
Gezondheidspark Hengelo. x

Projectmanager
aangesteld
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE

Audi A3 1.8 TFSI Cabriolet S Line 48.000 km 2009

Audi A6 2.0 TFSI Avant Automaat 39.000 km 2009

Audi TT 3.2 Quattro Cabriolet Automaat 29.000 km 2007

Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000

BMW 118I Cabriolet Automaat M Pakket 19.000 km 2011

BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011

BMW 535D A High Exe 78.000 km 2008

BMW X1 2.8 XDrive Automaat 19.000 km 2011

Cadillac CTS 3.6 V6 Sports Luxury 4x4 Wagon  7.000 km 2011

Cadillac Escalade Hybrid 200 km 2012

Cadillac SRX 4X4 div. kleuren nieuw model 100 km 2011

Ferrari 360 F1 Stradale 65.000 km 2000

Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001

Jaguar XK8 Convertible 42.000 km 2006

Lancia Ypsilon div. kleuren nieuw model 100 km 2011

Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010

Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011

Mini Clubman Cooper en Cooper S 3 stuks 43.000 km 2008

Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 18.000 km 2011

Porsche Boxster S 41.000 km 2006

Porsche Cayenne S Tiptronic 22.000 km 2011

Porsche 997 4S Targa PDK 18.000 km 2009

Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006

Range Rover Evoque 2.0 SI Automaat Prestige  4.500 km 2012

Range Rover Sport TD V8 HSE 78.000 km 2008

Range Rover Vogue 4.4 TD V8 7.000 km 2011

Rolls Royce Phantom 8.000 km 2005

Volkswagen Golf 1.4 TFSI Cabriolet Automaat  4.000 km 2011

Wiesmann MF3 Roadster 18.000 km 2002

Maandag 11 juni opent
Bartje Bloemendaal

offi cieel haar deuren om 16.00 uur

voor vrienden, bekenden, leveranciers 

en geïnteresseerden.

Vanaf dinsdag 12 juni zijn wij iedere dag 

om 10.00 uur open met onze bistro, terras en zaal.

Brederodelaan 80 te Bloemendaal, 023-5261505 

www.bartjebloemendaal.nl
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De meest vrouwelijke lelie is de 
Tabledance, een roze oriëntal-trom-
pet lelie. Het is een schitterende 
bloem met grote bladeren. "Mijn 
favoriete bloem is echter de tijger-
lelie met zijn prachtige print", ver-
telt Zweekhorst. "Het hele jaar door 
kun je lelies krijgen, maar in de 
maand juni is er echt een piek. Met 
de temperaturen in deze maand 
piekt de lelie qua soorten, kleuren 
en geuren."
Eén van de bezoeksters zegt dat ze 
altijd last heeft van de afvallende 
meeldraden. Maar hier heeft Zweek-
horst een oplossing voor: "Je moet 
het stuifmeel niet opvegen, dan 
wrijf je het erin. Je moet een plak-
bandje nemen en daar het meel aan 
vast laten plakken. Zo krijg je het op 
een schone manier weg." Ook voor 
de overmatige geur heeft ze een 
oplossing. "Na enige tijd gaan som-
mige soorten echt stinken, maar als 
je de stamper er uit knipt, ben je 
van de stank af."
Mevrouw Bonsel uit Haarlem zit op 
een cursus Ikebana, dit is Japans 

bloemschikken. "Ik ga vandaag met 
mijn twee Japanse docenten naar 
Amstelveen voor de kunst. Maar zij 
wisten te vertellen dat vandaag in 
Heemstede de lelie-expositie zou 
zijn en dat ze er heel graag naar toe 
wilden. Nou ik rij er graag voor om." 

En ze stapt met haar vriendinnen 
de Lelie-Bel in.
Voor wie de eendaagse, eenmalige 
expositie heeft gemist: binnenkort 
staat op de site van Bloemenbureau 
Holland een filmpje. Kijk op www.
flowercouncil.org/site/nl. x

Vivien Zweekhorst demonstreert één van de luidsprekers, uiteraard in lelievorm 
(Foto: Christa Warmerdam). x

Vervolg van voorpagina

De meest vrouwelijke lelie is de Table-
dance, een roze oriëntal-trompet lelie 
(Foto: Christa Warmerdam). x

bloemendaal - Op donderdag 31 
mei 2012 is de vernieuwde Bloe-
mendaalseweg tussen de Korte 
Kleverlaan en de Busken Huetlaan 
in Bloemendaal feestelijk geopend 
door wethouder Annemieke Schep. 
De weg, die dringend aan renovatie 
toe was, lag sinds 10 april 2012 op 
de schop. Bij de werkzaamheden 
is ook meteen de riolering tussen 
Rijperweg en Busken Huetlaan ver-
nieuwd. Bij de nieuwe inrichting 
hebben omwonenden veel inspraak 
gehad en zijn heel speciale klinkers 
toegepast.

door Ruud Vader

In het voortraject zijn enkele bij-
eenkomsten met de bewoners 
geweest waarbij gemeente en 
bewoners wensen en mogelijkhe-
den met elkaar hebben besproken 
waaruit het definitief ontwerp 
ontstond en het uiteindelijke 
resultaat dat nu gereed is. De 
bewoners hebben bijvoorbeeld 
hun voorkeur uitgesproken voor 
een groene aanblik met bomen. 
De boomvakken zijn nu gereed 
en daar komen in de herfst (het 
plantseizoen) de bomen in. De 
bewoners hadden tevens een 
wens voor gebakken klinkers 
en zo is op de kruising met de 
Rijperweg (voor makelaar Stoel) 
een 'pleintje' ontstaan met oude 
gebakken klinkers. In de parkeer-
vakken liggen uit kostenoverwe-
gingen betonklinkers, maar wel 
heel speciale.

Olivijn
Met de betonklinkers is iets bij-
zonders aan de hand. Het zijn CO2 
omzettende klinkers, gemaakt 

met Olivijn, een veel voorkomend 
mineraal. Terwijl er bij productie 
en transport van gewone beton-
klinkers per vierkante ongeveer 
twintig kilo CO2 vrij komt, is dat 
bij deze klinkers slechts de helft. 
Dan gebeurt er iets nog mooiers. 
Tijdens de levensduur van de 
klinkers bindt de Olivijn zich per 
vierkante met ongeveer twaalf 
tot veertien kilogram CO2 in de 
lucht. Daarmee krijg je een netto 
bijdrage aan CO2 omzetting van 
twee tot vier kilogram per vier-
kante meter. Deze unieke klinkers 
zijn pas kort in de handel en zijn 
gebaseerd op een uitvinding van 
de Utrechtse professor Olaf Schui-
ling. Hij stuurde deze in naar de 
Virgin Earth Challenge waarbij 
Richard Branson en Al Gore zes 

jaar geleden 25 miljoen dollar uit-
loofden voor  het beste plan om 
broeikasgassen uit de atmosfeer 
te halen. Iets om na het parkeren 
op de Bloemendaalseweg even 
bij stil te staan en diep adem te 
halen. x

Iets om na het parkeren bij stil
te staan en diep adem te halen

Milieuvriendelijke betonklinkers zetten CO2 om

Bij de nieuwe inrichting van dit stuk Bloemendaalseweg hebben omwonenden veel 
inspraak gehad en zijn heel speciale klinkers toegepast (Foto: Cor van Iperen).

'Samen slimmer bouwen': de unieke klinkers zijn pas kort in de handel (Foto: 
Cor van Iperen). x

zandvoort - Na het stelen van een 
bromfiets zijn zaterdagnacht twee 
jongens van 15 en 16 jaar uit Haar-
lem en Bloemendaal aangehou-
den. De eigenaar van de brommer 
zag de jongens tegen 01.00 uur 
wegrijden vanaf de Schoolstraat 
in Zandvoort en zij konden kort 
daarna worden aangehouden op 
de Boulevard Barnaart. x

Brommerdieven

haarlem/regio - Drs. Roel de Wit 
(1927), van 1976 tot 1992 commissa-
ris van de Koningin in Noord-Holland, 
is zondag in zijn woonplaats Haarlem 
overleden. Het college van Gedepu-
teerde Staten spreekt mede namens 
Provinciale Staten zijn medeleven uit 
aan de familie van De Wit.

Het college heeft grote waardering 
voor de bijdragen, die Roel de Wit 
vanuit diverse functies heeft gele-
verd aan het openbaar bestuur in 
het algemeen en de ontwikkeling 
van de provincie Noord-Holland 
in het bijzonder. Johan Remkes, 
de huidige commissaris van de 
Koningin in Noord-Holland: "De 
heer De Wit heeft als bestuurder 
een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de ruimtelijke ordening van de 
provincie in de periode van de zoge-
naamde 'overloop' van Amsterdam-
mers naar onder meer Purmerend, 
Hoorn en Hoofddorp. Hij heeft zich 
als bioloog met grote betrokken-
heid ingezet voor de bescherming 
van de natuur in de snel verande-
rende provincie."
Roel de Wit was voor de PvdA van 
1958 tot 1976 lid van Provinciale 
Staten Noord-Holland en van 1962 
tot 1970 lid van de gemeenteraad 
Amsterdam. Hij was van 1965 tot 
1970 wethouder Publieke Werken, 
Stadsontwikkeling en Agglomera-
tievraagstukken in Amsterdam. Van 
1970 tot 1976 was hij burgemees-
ter van Alkmaar, waar hij tevens 
ruimtelijke ordening en verkeer 
en vervoer in portefeuille had. Van 
1976 tot zijn pensioen in 1992 was 

hij Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland. Vanaf 1981 ver-
vulde hij tevens het voorzitterschap 
van de Provinciale Planologische 
Commissie in Noord-Holland.
De Wit bekleedde diverse neven-
functies onder meer als voorzitter 
Goois Natuurreservaat, voorzitter 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land, voorzitter Rijkscommissie 
voor de Monumenten, voorzitter 
Anjerfonds Noord-Holland en voor-
zitter Stichting Provinciale Atlas 
Noord-Holland. Tevens was hij voor-
zitter van de Raad van advies voor 
de ruimtelijke ordening (Raro).
Remkes heeft afgelopem maandag 
bij aanvang van de vergadering van 
Provinciale Staten in het Provincie-
huis in Haarlem stil gestaan bij het 
overlijden van Roel De Wit en een 
In Memoriam uitgesproken. x

Roel de Wit overleden
Oud-CvdK werd 85 jaar
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AMBACHTELIJK IJS
  CHOCOLADE

PATISSERIE

EK BIJ
2 TASTY
Vanaf zaterdag 
9 juni oranje ijs
en... gratis oranje
slagroom op 
de dagen dat 
Nederland speelt.

Natuurlijk.... bij 2 Tasty!
ZANDVOORTSELAAN 177
HEEMSTEDE 023-544 12 12
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heemstede - De Rijksoverheid heeft 
alle scholen in Nederland opge-
roepen om vóór 1 juli 2012 te laten 
onderzoeken of er asbest aanwezig 
is in de schoolgebouwen. De Icarus 
basisschool in Heemstede heeft 
twee weken geleden haar asbestin-
ventarisatie laten doen door bouw-
kundig adviesbureau Certijn. Op 24 
mei meldde Certijn de resultaten 
terug: er was asbest aangetroffen 
op diverse plaatsen in de school, 
waaronder in schotten van de entre-
sol boven het lokaal van de Buiten 
Schoolse Opvang (BSO).

door Onno van Middelkoop

Deze schotten zitten vast aan de 
trap. Omdat kinderen er overheen 
konden klimmen, zijn de schotten 
in de loop der tijd licht beschadigd 
geraakt. Reden voor de schoollei-
ding om het BSO-lokaal direct bui-
ten gebruik te stellen. Vanaf vorige 
week donderdag is door specialis-
ten gewerkt aan het opruimen van 
het materiaal in de school. Afgelo-
pen maandagavond organiseerde 
de school een bijeenkomst voor de 
ouders. Daar bleek dat de ouders 
er niet gerust op zijn dat de risico's 
op mogelijke gezondheidsaandoe-
ningen zeer gering zijn.
Voor 1994 werd in oudere schoolge-
bouwen asbest toegepast in brand-
vertragende plafonds en wanden 
in de CV-ruimte en natte ruimten. 
Het komt vaak voor in de onder-
laag van vinylvloeren als asbest-
houdende lijmlaag of onderlaag 
van asbestpapier. Ook kan asbest 
voorkomen in oude schoolbor-
den, gemaakt van cementachtig 
plaatmateriaal met asbest of pla-
ten achter een wasbak in het klas-
lokaal. Bij de inventarisatie van de 
Icarusschool bleek het asbest zich 
te bevinden in de multifunctionele 
ruimte, die voor muziek, yoga en 
ook voor de BSO wordt gebruikt. 
Hier gaat het om het schadelijke 
bruine asbest, Amosiet, dat zich 
bevindt op de verhoging. Doordat 
de platen beschadigd zijn, zijn er 
vezels vrij gekomen. Verder bleek 
het ook aanwezig in diverse klaslo-
kalen, waar het gaat het om hecht 
gebonden asbest in de venster-
banken. Door de samenstelling 
van het materiaal kunnen hieruit 
echter geen vezels vrij komen. 
Opmerkelijk is dat de asbest bij 
een risico-inventarisatie in 2009 
niet is gevonden. 

Na overleg van de schoolleiding 
met diverse betrokken partijen 
als de gemeente Heemstede, de 
GGD, Les Petits en Bouwkundig 
adviesbureau Certijn is besloten 
per direct een asbestsanering uit 
te voeren in de multifunctionele 
(BSO)ruimte. De schotten bij de 
entresol zijn verwijderd en het 
lokaal is gereinigd. De sanering 
is uitgevoerd door een officieel 
bedrijf, door 'de mannen in witte 
pakken' die de afgelopen dagen in 
en bij de school aanwezig waren. 
De schoolleiding beoogt hiermee 
het gezondheidsrisico en het 
beperkt gebruik van de school zo 
snel mogelijk op te lossen. Dat 
betekende voor de kleuters dat 

ze maandag 4 juni een noodge-
dwongen extra vrije dag hadden. 
De BSO werd maandag tijdelijk 
ondergebracht in de gymzaal van 
de school. Maandagmiddag is het 
multifunctionele lokaal 'schoon' 
verklaard. Moeilijk te reinigen 
artikelen en alle kussens zijn ver-
nietigd. x

Asbest in Icarusschool
Basisschool afgelopen weekeinde schoongemaakt

Vanaf vorige week donderdag is door specialisten gewerkt aan het opruimen 
van het asbesthoudend materiaal in de Icarusschool (Foto: www.ovmfotografie.
nl).

bloemendaal aan Zee - Een personen-
wagen is vorige week in de nacht 
van woensdag op donderdag vol-
ledig uitgebrand. Rond 02.45 uur 
werd het vuur ontdekt in een 
geparkeerde auto op het parkeer-
terrein van het strand bij Bloemen-
daal aan Zee. De brandweer werd 

direct gealarmeerd om het vuur te 
komen bestrijden. Van de auto bleef 
weinig meer over, deze is door de 
brand compleet verwoest. Het is 
nog onduidelijk wat de oorzaak van 
de brand is geweest. x

Auto compleet uitgebrand

(Foto: Michel van Bergen).

hoofddorp/regio - Verkeerswethouder 
Michel Bezuijen van de gemeente Haar-
lemmermeer stoort zich aan de onjuiste 
informatie die een aantal organisaties 
verspreidt in een flyer over de te ontwik-
kelen nieuwe wegverbinding N206-A4, 
ook wel bekend onder de projectnaam 
Duinpolderweg. De afzenders zijn 
tegen deze weg maar hun pamflet ver-
oorzaakt onrust in onder meer Zwaans-
hoek. Bezuijen: "Dat de geplande weg 
niet bij iedereen geliefd is, is bekend en 
ik vind de discussie erover alleen maar 
nuttig. Maar voor iedereen geldt: hou 
je bij de feiten."

In de bewuste flyer is dat volgens 
de verkeerswethouder niet het 
geval: "Op verzoek van de dorpsraad 
Zwaanshoek heb ik dan ook in een 
brief een aantal zaken recht gezet. 
De bewuste flyer is getiteld 'Snelweg 
N206-A4 komt wel erg dichtbij' en 
is ondertekend door de Wijkraad 
Oostduin, Platform de Zilk, Dorps-
raad Bennebroek, Dorpsraad Voge-
lenzang, Milieudefensie Haarlem en 
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid 
Kennemerland. Maar er zitten in die 
flyer storende onjuistheden."

Geen lawaai
Volgens Bezuijen is het tracé onjuist 
ingetekend want in de folder is de 
nieuwe locatie te ver naar het noor-

den ingetekend, bijna op de Benne-
broekerweg. Het definitieve tracé is 
trouwens nog niet gekozen, maar 
zal hoe dan ook in Haarlemmermeer 
niet op de Bennebroekerweg komen 
te liggen. Bezuijen schat in dat het 
tracé globaal in het verlengde van 
de Nieuwe Bennebroekerweg wordt 
gerealiseerd. Dat de weg lawaai en 
fijnstof gaat veroorzaken is volgens 
Bezuijen eveneens onjuist: "De dorps-
kernen zelf worden juist ontlast van 
doorgaand verkeer en daarmee ook 
van lawaai en fijnstof. De nieuwe 
weg komt trouwens veel verder van 
woningen te liggen. Ook het aantal 
genoemde 30.000 voertuigen per 
etmaal geldt niet voor de hele N206-
A4 verbinding, maar betreft alleen 
het deel van de weg tussen N208 en 
de N205. Bovendien geldt dit alleen 
bij een volledige ontwikkeling van 
de woningbouw in de Westflank 
waar oorspronkelijk 10.000 wonin-
gen zijn gepland maar de vraag is 
of dit doorgaat. Daarnaast wordt de 
Duinpolderweg geen autosnelweg 
maar een provinciale (auto)weg 
met een maximum snelheid van 80 
kilometer per uur. De aanleg van de 
Duinpolderweg is belangrijk omdat 
die zal zorgen voor een belangrijke 
verbinding tussen de Bollenstreek en 
de A4." x

"Actiegroepen geven onjuiste
informatie nieuwe N206-A4"

Wethouder Bezuijen stoort zich

zandvoort - In de nacht van dinsdag 
op woensdag is er brand uitgebroken 
in een afzuiginstallatie bij een eet-
café. Het vuur werd rond 00.30 uur 
ontdekt bij eetcafé Boomerang aan 
de Passage in Zandvoort. De gealar-
meerde brandweermannen zijn met 
een trap het dak op gegaan om het 

vuur te bestrijden. Een deel van de 
afzuiginstallatie is losgemaakt om 
de brand te blussen. De eigenaar van 
het eetcafé is op de hoogte gesteld. 
Het is nog onduidelijk wat de oor-
zaak van de brand is geweest. x

Brand in afzuiginstallatie

(Foto: Michel van Bergen).

zandvoort - Afgelopen weekeinde 
was het in Zandvoort weer drie 
dagen lang Culinair Zandvoort. 
Deze kleine broer in de Culinairen 
der regio Kennemerland mocht 
zich vrijdag en zaterdag verheu-
gen op een grote toeloop, niet in de 
laatste plaats vanwege het mooie 
weer op de vrijdag- en zaterdag-
avond. Helaas was dat zondag niet 
het geval. Al met al was het bezoek 
over de drie dagen verspreidt in 
grote getale komen opdraven. 
Niet voor niets, 21 bedrijven pre-
senteerden hun hapjes tegen beta-
ling van de scharrenkoppen, die de 
mensen op voorhand bij de kassa 

konden kopen. Strandpaviljoens, 
restaurants en cafés boden de 
keuze uit gemiddeld zes gerech-
ten, variërend in prijs en samen-
stelling. Italiaans, Spaanse Tapas, 
Grieks, Indonesisch en jawel, ook 
Hollandse hapjes waren verkrijg-
baar. Speciaal voor dit evenement 
had Fast Company een iPhone 
app ontwikkeld, waarop een rou-
tekaart, informatie over de bedrij-
ven en de kaart voor dit jaar kon-
den worden afgelezen. De derde 
editie kan als wederom geslaagd 
de boeken in. x

Voor alle fijnproevers

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Ornamenten van gips
Wij restaureren ook 
klassieke plafonds.

J&I
Hillegom   Hyacintenlaan 2

www.gipsenbeton.nl

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (023) 5187640 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

Squash Haarlem - Kleverlaan 204 – 2023 JM Haarlem

 023 - 527 52 41 www.squashhaarlem.nl

Jaar lang genieten
van je vakantiegeld!

Nu 12 maanden onbeperkt sporten

€ 275,00 p.p.
Of € 26,50 per maand (1e maand gratis).

Deze aanbieding is geldig t/m 28 juni 2012

i.v.m. recessie
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks, 

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

MEGA
VLOOIENMARKT

zondag 10 juni

Haarlem
IJsbaan Kennemer.

Bij slecht weer overdekt

vanaerlebv.nl

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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haarlem - De Unie Van Vrijwilligers 
Haarlem e.o. heeft sinds vorige 
week woensdag haar 500ste vrij-
williger, Marius Bakker uit Heem-
stede, officieel geïnstalleerd. Deze 
feestelijke mijlpaal werd gevierd in 
de statige B&W-kamer op het stad-
huis van Haarlem. Burgemeester 
Bernt Schneiders feliciteerde de 
heer Bakker, overhandigde hem een 
mooi boeket bloemen en sprak zijn 
lof uit over het goede en belangrijke 
werk dat deze vrijwilligersvereni-
ging verzet.

door René Snoeks

Aan de vergadertafel in de B&W-
kamer zit een delegatie van 
de UVV. Onder hen een aantal 
nieuwe vrijwilligers, die na een 
inwerkperiode van drie maanden 
officieel worden geïnstalleerd. 
Marius Bakker meldde zich op 23 
februari aan bij de Unie. Dan volgt 
er eerst een gedegen inwerkperi-
ode om wederzijds te kijken of 
het werk van de vereniging wat is 
voor de nieuweling. Woensdag 30 
mei was het dus zover.
Burgemeester Schneiders vertelt 
in zijn toespraak eerst over de 
bijzondere kamer waar het gezel-
schap plaats heeft. "In deze kamer 
worden al eeuwen lang de beslui-
ten door het stadsbestuur geno-
men. Elke dinsdag vergadert hier 
het college van burgemeester en 
wethouders. En daarmee is dit het 
oudste stadhuis van Nederland."
Het vertrek is geheel ingericht met 
taferelen over de slag van Damia-

te. Zo hangen er enkele schilderij-
en en het meterslange beroemde 
wandtapijt uit de zestiende eeuw. 
Schneiders: "Die hele slag die 
plaatsgevonden zou hebben door 
heldhaftige Haarlemse Kruisva-
ders, wordt nu sterk betwijfeld. 
Vroeger was het zo dat elke stad 
wel een heldhaftig verhaal moést 
hebben. Haarlem heeft dit verhaal 
met haar helden dus grotendeels 
verzonnen! Wie wel échte helden 
zijn, dat zijn jullie; de vrijwilligers 
en hun organisatie UVV. Vorig 
jaar ben ik een keer met de UVV 
op pad gegaan en heb met eigen 
ogen kunnen zien wat voor een 
geweldig werk jullie belangeloos 
doen. Zoals bijvoorbeeld het rond-
brengen van de maaltijden. Voor 
veel ouderen of hulp behoevende 
mensen is dit het enige persoon-
lijke contact wat zij op een dag 
hebben."

Jongeren
Marius Bakker (64) uit Heemstede 
is als cartograaf bij de Provincie 
per 1 november van het vorige 
jaar met pre-vut gegaan. "Ik ten-
nis al jaren met de penningmees-
ter van de UVV. Hij vroeg mij of 
ik er niet voor voelde om één dag 
in de week mij in te zetten voor 
de organisatie." Nu coördineert 
hij de vrijwilligers die de warme 
maaltijden hier in Haarlem en 

omgeving rondrijden en daar 
heeft hij veel plezier in: "Ik vind 
het een leuke en nuttige tijdsbe-
steding. Het doet mij goed om iets 
voor de ander te doen."
Voor wie denkt dat de UVV alleen 
uit gepensioneerden bestaat komt 
bedrogen uit. Aan tafel zit de 18-
jarige Wouter Olijhoek. Ook hij 
is zojuist officieel ingeschreven. 
Hij zit nu in een tussenjaar voor 
wat zijn studie betreft: "Ik ben 
voor dit jaar uitgeloot voor de 
studie geneeskunde. Ik wil mijn 
tijd goed besteden en ervaring 
opdoen." Naast zijn uitzendbaan 
is hij ook één dag van de week 
actief voor de UVV. "Ik breng dan 
in het Kennemer Gasthuis Zuid 
de maaltijden rond. Zo kom ik in 
contact met patiënten. Voor veel 
van hen is dit heel belangrijk; de 
communicatie met iemand van 
buiten af. Praten over iets anders 
dan het ziekenhuis is zo belang-
rijk. Toen ik begon, wist ik écht 
niet hoe zeer de mensen zich aan 
je hechten in die paar uurtjes dat 
je er bent."
De UVV kan altijd nieuwe vrijwil-
ligers gebruiken voor verschillen-
de klussen. Kijk op www.uvvhaar-
lem.nl en meld je aan. x

'Jullie zijn échte helden'
Unie van Vrijwilligers: 5000ste vrijwilliger geïnstalleerd

Alle nieuwe vrijwilligers sam,en met burgemeester Schneiders voor het wand-
tapijt 'Slag van Damiate' in de B&W-kamer van het Haarlemse stadhuis. Tweede 
van links één van de jongste vrijwilligers, de 18-jarige Wouter Olijhoek (Foto: 
R.S.P. ©2012).

Burgemeester Bernt Schneiders en Heemstedenaar Marius Bakker, de 500ste 
vrijwilliger bij de UVV (Foto: R.S.P. ©2012). x

bloemendaal - Zorginstelling Fleurâge 
Residences in Bloemendaal is momen-
teel op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
(m/v). Mensen die graag omgaan met 
ouderen en die bereid zijn om op een 
regelmatige basis mee te helpen bij 
activiteiten en uitstapjes, en/of die 
het leuk vinden om aan één of meer-
dere bewoners individuele tijd en aan-
dacht te geven.

Eenzaam en voortlevend met het 
gevoel er nauwelijks meer toe te 
doen: voor veel ouderen in Neder-
land is dit helaas de realiteit van 
alledag. Ook in verzorgingshuizen, 
want door niet aflatende bezuinigin-
gen op de zorgkosten, blijft er steeds 
minder geld over voor de 'extra's': 
even samen buiten een wandeling 
maken, een onderhoudend uitstap-
je maken of gewoon de tijd kunnen 
nemen voor een goed gesprek.
Bij zorginstelling Fleurâge Residen-
ces in Bloemendaal worden deze en 
nog veel meer andere sociale bezig-
heden die het leven de moeite waard 

houden, dagelijks aangeboden aan 
de bewoners en dagbestedingscliën-
ten. Om dit in de toekomst te kun-
nen blijven doen, is hulp van vrijwil-
ligers evenwel onontbeerlijk.

Luisterend oor, helpende hand
Niet iedereen is geschikt om oude-
ren een luisterend oor en een hel-
pende hand te bieden. De belang-
rijkste vereiste om vrijwilliger te 
worden is misschien wel de bereid-
heid om je voor een langere tijd te 
committeren aan een goed doel. 

Het kost tijd om het vertrouwen 
van bewoners en dagbestedingscli-
enten te winnen en een band met 
ze op te bouwen; het personeel 
van Fleurâge Residences helpt daar 
graag bij en steekt vaak veel tijd in 
het introduceren en begeleiden van 
vrijwilligers.

Geluk en genoegdoening
Het structureel schenken van wat 
vrije tijd aan hulpbehoevende oude-
ren betaalt zich dubbel en dwars 
terug. Niet in geld, het is immers 
vrijwilligerswerk, maar in persoon-
lijk geluk en genoegdoening. Het 
geluksgevoel dat onlosmakelijk is 
gekoppeld aan iets voor een ander 
te kunnen betekenen. "Dit gevoel 
is onbetaalbaar", aldus een van de 
vaste vrijwilligers van het eerste uur 
bij Fleurâge Residences. Bovendien: 
'de Villa' biedt huisvesting en 24-
uurs zorg aan ouderen die een rijk 
en actief leven achter de rug heb-
ben. Zij hebben hun gesprekspart-
ners en hulpverleners een schat aan 

levenswijsheid te bieden.
Word vrijwilliger bij Fleurâge Resi-
dencens: kom kennismaken en 
stuur een e-mail naar info@fleura-
geresidences.nl of bel 023-525 2208 
en vraag naar mevrouw L. Bouma of 
Janine Bosma. x

"Dit gevoel is onbetaalbaar"
Vrijwilliger bij Fleurâge Residences:

Het structureel schenken van wat vrije 
tijd aan hulpbehoevende ouderen 
betaalt zich dubbel en dwars terug. 
Niet in geld, het is immers vrijwilli-
gerswerk, maar in persoonlijk geluk 
en genoegdoening (Publiciteitsfoto).

Nieuw in Zandvoort

Japanse Teppan Yaki - Sushi & Grill Restaurant

Juni ac� e
All You Can Eat concept

Tegen inlevering van 
deze bon € 26,50 nu € 19,80*

(*exclusief drankjes) 
Kinderen 3 t/m 11 jaar € 12,80

Geldig t/m 30 juni

Wij nodigen u hierbij van harte uit om bij 
ons te komen eten en heten u graag welkom.

Openings� jden: ma t/m zo 12.00 - 22.00 uur.
Zandvoortselaan 187 2042 XL Zandvoort
T: 023 - 5735552 
E:  info@restauran� zumi.nl

www.japans-sushi-restaurant.nl
www. restauran� zumi.nl

Ruime gra� s parkeergelegenheid.

"

bloemendaal - Op zaterdag 23 juni 
besteedt de gemeente Bloemen-
daal voor de achtste maal aan-
dacht aan de (landelijke) Vete-
ranendag. Voor ongeveer dertig 
Bloemendaalse veteranen, die als 
militair zijn ingezet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog of daarna 
in voormalig Nederlands Indië, 
Nieuw Guinea, Korea, Libanon 
of voormalig Joegoslavië, organi-
seert de gemeente een informele 
bijeenkomst. Burgemeester Ruud 
Nederveen en Rob Verrijk zullen 
een korte toespraak houden. Na 
afloop van de bijeenkomst wor-
den de aanwezige veteranen in de 
gelegenheid gesteld samen met de 
burgemeester een krans te leggen 
bij de tombe van Jean Pierre Ruys 
de Perez (1909-1942) op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Berg-
weg te Bloemendaal. x

Veteranendag
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heemstede - Al zeventig jaar een 
begrip in Haarlem: Landmeier Twee-
wielers aan de Rijksstraatweg. Sinds 
april 2012 is aan de Kerklaan 25 in 
Heemstede, naast de Aldi, de nieuwe 
vestiging van Landmeier geopend. In 
een compleet gerenoveerd, smaakvol 
ingericht pand is zowel de winkel als 
de werkplaats te vinden. De naam 
Tweewielers verraad het al; je kunt 

zo'n beetje alles wat op twee wielen 
rijdt kopen en laten onderhouden. 
Fietsen, elektrische fietsen, snor- en 
bromscooters. Het motto van Land-
meier is duidelijk: kwaliteit tegen een 
redelijke prijs.

door Onno van Middelkoop

Eigenaar en uitbater Jan Landmeier 

is de derde generatie in de zaak. Zijn 
opa begon ooit aan de Rijksstraat-
weg Landmeier Tweewielers, zijn 
vader nam de zaak over en nu is 
het de beurt aan Jan. "Vanaf kinds 
af aan was ik al in de zaak te vin-
den. Ik vond het prachtig om met 
fietsen te werken en dat is sinds-
dien zo gebleven. Samen met mijn 
zakenpartner Vincent Wernars ben 
ik deze vestiging nu begonnen. Wat 
wij nastreven is snelle, kwalitatieve 
service. Als een klant zijn fiets, scoo-
ter of bakfiets 's morgens brengt, is 
hij aan het eind van de dag klaar. 
Graag adviseren we de klanten ook 
over de best passende oplossing 
voor hun problemen."
Kwaliteit tegen een redelijke prijs 
gaat niet alleen over de verkoop 
van gerenommeerde merken. Denk 
voor scooters aan Vespa, Piaggio, 
Peugeot en Sym, voor fietsen aan 
Koga Miyata, Montega, Pointer en 
de Nederlandse merken, voor elek-
trische fietsen aan Puch, Pointer, 
Gazelle, Batavus, Sparta en Kalk-
hoff en voor bakfietsen aan Johnny 
Loco en de Fietsfabriek. Vooral de 
service is uniek. Landmeier heeft 
naast de spoedservice ook een haal- 
en brengservice. In de regio betaalt 
de klant een klein bedrag voor het 
ophalen en brengen.
Jan Landmeier vervolgt: "Voor 
het bedrag dat we vragen voor de 
ophaalservice huur je geen aanhan-
ger. Onze gediplomeerde vakmen-
sen repareren de tweewieler en de 
klant kan hem weer aan het eind 
van de dag komen ophalen of laten 
bezorgen. Die service zie je niet 
vaak."
Naast de service voor alle tweewie-
lers biedt Landmeier ook onder-
houd en reparatie aan bakfietsen. 
"Repareerde ik in het begin in Haar-
lem nog bakfietsen op straat, later 
hebben de ingang vergroot zodat ze 
ook in de werkplaats naar binnen 
konden. Nu is het een vast onder-
deel in onze dienstverlening gewor-
den en weten de mensen nu al de 
weg te vinden naar de Kerklaan." 
Landmeier heeft een breed aanbod 
aan elektrische fietsen, waarbij het 
merk Kalkhoff er positief uitspringt. 
Voor ongeveer dezelfde aanschaf-

Klaar voor de toekomst
Landmeier Tweewielers nu ook in Heemstede

Jan Landmeier: "Vanaf kinds af aan 
was ik al in de zaak te vinden. Ik vond 
het prachtig om met fietsen te werken 
en dat is sindsdien zo gebleven" (Foto: 
www.ovmfotografie.nl).

zandvoort - Vorige week donder-
dag Gisteren verklaarde de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State het beroep, dat door vijf partijen 
was ingediend tegen de vergunning-
verlening door het college van Gede-
puteerde Staten van de Provincie 
Noord-Holland voor uitbreiding van 
het aantal zogeheten 'geluidsdagen' 
van Circuit Park Zandvoort van vijf 
naar twaalf, ongegrond. Dat betekent 
dat de oorspronkelijk verleende ver-
gunning van kracht blijft, en Ciruit 
Park Zandvoort zoals gepland per 
jaar kan beschikken over twaalf 
'geluidsdagen'.

"Dit is bijzonder positief nieuws 
voor ons", verklaarde Erik Weijers, 
Chief Operating Officer (C.O.O.) 
van Circuit Park Zandvoort. "Nu 
is tot op het hoogste juridische 
niveau dat ons land kent de recht-
matigheid van de aan ons verleen-
de vergunning vastgesteld, en dat 
betekent dat we vanaf nu kunnen 
werken met twaalf 'geluidsdagen'. 
Hiermee kunnen we grote interna-
tionale raceklassen naar Zandvoort 
halen, die graag op ons circuit wil-
len rijden, maar dat vanwege het 
beperkte aantal dagen tot nu toe 
niet konden. We kunnen nu met 
vol vertrouwen werken aan de 
planning van toekomstige inter-
nationale evenementen."

'UBO-dagen'
Bij de 'geluidsdagen' gaat het om 
dagen waarop sprake is van Uitzon-
derlijke Bedrijfs-Omstandigheden. 
De correcte juridische term luidt 
dan ook 'UBO-dagen'. In de dage-
lijkse praktijk van de exploitatie 

van het circuit houdt dit in dat 
er raceklassen rijden waarvan de 
auto's meer geluid maken dan de 
auto's in de klassen die normaliter 
op Circuit Park Zandvoort rijden. 
Doorgaans gaat het bij deze auto's 
met meer geluid om internationale 
autosportklassen als bijvoorbeeld 
de DTM, de Formule 3 of GT's. Ook 
sommige historische raceauto's 
vallen hieronder. De Wet geluid-
hinder biedt de mogelijkheid om 
aan een internationaal circuit per 
jaar twaalf van deze 'UBO-dagen' 
toe te staan, waarbij dit aantal 
dagen dus ook aan Circuit Park 
Zandvoort werd toegekend.

Zekerheid
"We hebben vorig jaar al de finale 
van het Europees kampioenschap 
FIA GT3 gehad als aanvulling op 
onze twee bekende internationale 
evenementen, de DTM en de RTL 
GP Masters of Formula 3. Deze 
extra klasse werd door bezoe-
kers en autosportliefhebbers zeer 
gewaardeerd", stelt Erik Weijers. 
"Dit jaar is het populaire Duitse 
ADAC Masters Weekend voor het 
eerst op Circuit Park Zandvoort te 
gast geweest, wat eveneens door 
alle betrokkenen als een succes 
werd beschouwd. Velen in binnen- 
en buitenland kijken nu al reikhal-
zend uit naar de eerste editie van 
de Historic Grand Prix op 1 en 2 
september aanstaande. Door de 
uitspraak van de Raad van State 
hebben we nu zekerheid op alle 
fronten en hiermee kunnen we 
nu op volle kracht verder met de 
planning van toekomstige evene-
menten." x

Extra geluidsdagen Circuit
Raad van State bevestigt:

Chris Schotanus, Essay Produktiesregio - Gezellig al die versierde wonin-
gen en straten. Maar hoe staat het 
met de brandveiligheid bij thuis en 
in de straat? De meeste brandveilig-
heidsregels gelden het hele jaar door, 
en voor iedereen. Ook tijdens het EK 
voetbal als men met familie, buren en 
vrienden thuis naar de wedstrijden 
gaat kijken.

Brandweer Kennemerland vraagt 
burgers de brandveiligheidvoor-
schriften tijdens het versieren van 
de woningen en straten goed in de 
gaten te houden. Slingers, vlaggen 
en andere versieringen bepalen hoe 
snel een brand in een ruimte om 
zich heen grijpt of hoe de toeganke-
lijkheid van een straat wordt beïn-
vloed. Daarom is het belangrijk dat 
het juiste versieringsmateriaal op 
een veilige manier gebruikt wordt.

Tips
x Goede versiering is niet gemakke-
lijk ontvlambaar. Dit staat vermeld 

op de verpakking.
x Niet alle vlaggetjes die in de handel 
zijn hebben de juiste brandvertra-
gende kwaliteit. Verzeker je ervan 
dat je brandvertragende versiering 
aanschaft en aanbrengt.
x Houd versiering op minimaal 50 
centimeter van spotjes en andere 
apparaten waarvan de tempera-
tuur kan oplopen. Dus ook van de 
televisie.
x Zorg ervoor dat versieringen 
boven de openbare weg hoger dan 
4,2 meter hangen en houd een 
breedte van tenminste 3,5 meter 
vrij zodat brandweer en ambulan-
ce zonder onnodig oponthoud een 
incident kunnen bereiken.

Meer informatie over brandveilig-
heid en brandproef 'Brandveilig 
versieringsmateriaal' is te vinden 
op www.brandweerkennemerland.
nl. x

Brandveilige versiering:
ook tijdens het EK 2012

(Archieffoto).

prijs koop je een Kalkhoff E-bike 
die zich onderscheid van zijn con-
currenten met zijn actieradius en 
techniek. De motor zit namelijk in 
de trapas en het bereik van de fiets 
is 120 kilometer. "Een degelijke E-
bike die meer levert voor hetzelfde 
geld."
Landmeier heeft natuurlijk ook de 
nodige accessoires in het assorti-
ment. Helmen van het merk Nau 
staan te kust en te keur, van blits 
tot modieus tot sober. Accessoires 
en onderdelen voor alle tweewielers 
als koffers, windschermen, budd-
dyseats, regenkleding, manden 
en alles wat je kunt bedenken. De 
zeventig jaar die Landmeier Twee-
wielers aan ervaring heeft, komt 
samen in de mooie nieuwe zaak aan 
de Kerklaan in Heemstede, terwijl 
de zaak aan de Rijksstraatweg ook 
een metamorfose heeft ondergaan. 
Klaar voor de toekomst. En zeker 

een bezoek waard.
Landmeier Tweewielers, Kerklaan 
25, 2101 HK in Heemstede, tel. 023-
5297777 en www.landmeier.nl. x

bennebroek - Op zaterdag 9 juni 
wordt tijdens de feestweek in 
Bennebroek een braderie gehou-
den op de Bennebroekerlaan. Op 
deze dag zijn tussen 10.00 en 17.00 
uur vele kraampjes te vinden met 
leuke aanbiedingen. Het aanbod 
is zeer divers: van leuke kleding, 
sieraden, boeken zonnebrillen, 
ook de winkeliers zullen op de 
kramen aanbiedingen verkopen. 
De Bennebroekerlaan zal op deze 
dag afgesloten zijn voor alle ver-
keer. Kijk voor meer informatie 
op www.mikki.nl of www.benne-
broeksefeestweek.nl. x

Braderie
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heemstede - Zaterdag 9 juni inter-
viewt cabaretière Mylou Frencken 
Peter Römer over zijn moordro-
man Chantage. Het interview vindt 
plaats bij Boekhandel Bloekker aan 
de Binnenweg 138 in Heemstede.

Peter Römer was de afgelopen twin-
tig jaar creatief directeur drama bij 
de firma Endemol. Hij is actief in 
de televisie- en theaterwereld als 
schrijver en regisseur en is telg uit 
de 'beroemde' acteursfamilie.

Chantage is zijn eerste moordroman 
met tot de verbeelding sprekende 
personages en dialogen. De roman 
speelt zich af in een wereld die Peter 
Römer goed kent, de filmwereld. In 
het boek wordt actrice Karina dood 
aangetroffen in bed. Rechercheur 
Hannah Vermeer wordt op de zaak 
gezet en ziet de lijst van mogelijke 
daders snel groeien. De zaak komt 
in een stroomversnelling wanneer 
Hannah erachter komt dat Karina 
aan haar memoires werkte, waar-
van het manuscript is verdwenen.
Aanvang zaterdag 9 juni is 14.00 
uur. De toegang is vrij, reserveren 
gewenst, tel. 023-5282472 en info@
boekhandelblokker.nl. Zie ook 
www.boekhandelblokker.nl. x

Peter Römer over Chantage

(Foto: Jurriaan Hoefsmit).

bloemendaal - Door het plotselinge 
overlijden van Kees van Gruting ont-
stond er op 11 mei een vacature in de 
VVD-fractie. Als eerste opvolgende 
kandidaat stond Tames Kokke op de 
kandidatenlijst van 2008, maar die 
heeft laten weten niet beschikbaar te 
zijn. De volgende op de lijst was Arie 
Goote, oud-wethouder (2002-2006). 
Deze is op 31 mei in de raad beëdigd.

door Ruud Vader

In het dagelijks leven is Goote direc-
teur van een wervings en selectie-
bureau, van de Nederlandse Confe-
rentie Associatie en verenigingsma-
nager bij de Mixed Hockeyclub HBS. 
De fractie zegt verheugd te zijn met 
de komst van deze ervaren politi-
cus. Als wethouder was hij verant-

woordelijk voor Financiën, Verkeer 
& Vervoer, Reiniging en Milieu, 
Jeugdbeleid, Naschoolse opvang en 
Peuterspeelzalen, Communicatie 
en Sport.
Na de zomer zal de fractie de por-
tefeuilleverdeling afstemmen. Dan 
zal blijken of Goote woordvoerder 
wordt voor de verbouwing van het 
gemeentehuis. Er zijn berichten in 
de media verschenen dat hij daar 
een tegenstander van zou zijn. De 
video installatie in de raadszaal 
moest even aan hem wennen toen 
hij voor het eerst als raadslid het 
woord voerde, maar dat moet niet 
worden beschouwd als iets persoon-
lijks. De installatie is wel vaker van 
slag. Door een vakantie in het bui-
tenland was Goote niet voor com-
mentaar beschikbaar. x

Oud-wethouder Arie Goote
beëdigd als VVD raadslid

bloemendaal - Op donderdag 31 mei 
vond er in de burgerzaal van het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
een ontvangst plaats van inwoners 
van Bloemendaal met een konink-
lijke onderscheiding. Burgemeester 
Ruud Nederveen beschouwt mensen 
die zich voor maatschappelijke doe-
len verdienstelijk hebben gemaakt 
als een 'eredivisie' die tot nu toe als 

groep niet bijeen kwamen. Het idee 
om van de ontvangst een jaarlijkse 
traditie te maken viel bij de ruim 
honderd aanwezige gedecoreerden 
in goede aarde. Ze lieten zich graag 
met de burgervader op de gevoelige 
plaat vastleggen. x

Eredivisie van gedecoreerden

(Foto: Cor van Iperen).

haarlem/regio - Het was al een jaar 
mogelijk om in de Bibliotheek Cen-
trum bij Coffee-star koffie, thee, 
gebak en broodjes te nuttigen. Maar 
vanaf nu kan er ook buiten op het ter-
ras aan het Doelenplein worden geno-
ten van een lekker kopje koffie. Afge-
lopen zaterdag werd het buitenterras 
feestelijk geopend door manager van 
Coffee-star, Jolien Klinkenberg.

door Christa Warmerdam

Klinkenberg werkt sinds septem-
ber 2011 in de koffiecorner van 
de bibliotheek. "Op het terras en 
binnen werken we met een 'take 
away' formule'. De bedoeling is dat 
mensen hun bestelling zelf binnen 
op halen."
Binnen in de bibliotheek zijn er 
slechts drie tafels maar buiten op 
het terras is er plaats voor 32 gasten. 
Een fikse uitbreiding dus. Volgens 
de eigenaar van Coffee-star, Jan Wil-
lem Keus, zal het niet lang duren 
voordat het terras vol zal zitten. 
"Dit plein is misschien wel de meest 
ideale en mooiste plek van Haarlem 
om op een terrasje te zitten." Toch 
duurde het nog een jaar voordat het 
terras geopend kon worden. "Dat 
had met de vergunning te maken 
en het feit dat de deur van de Doe-
lenzaal vanaf dat moment altijd 
open zou zijn. Dat betekende dat er 
eerst poortjes en beveiliging moest 
komen want anders kon iedereen 
met boeken zo naar buiten lopen", 
legt Keus uit.
Keus heeft samen met zijn com-

pagnon Rob Goemans acht Coffee-
star's in verschillende bibliotheken 
in Nederland. Keus: "De één loopt 
wat beter dan de ander. In Haarlem 
zijn we niet ontvetreden maar het 
kan beter. Je ziet het vooral druk-
ker worden als studenten voor hun 
eindexamen of in hun afstudeerpe-
riode zitten."
Keus is de man van de praktijk en 
Goemans van de cijfers. Die twee 
heren uit Den Haag startten in 2006 
met hun eerste koffiestore in de 
bibliotheek van Leiden. Keus: "Sinds 
november 2004 liepen we rond 
met het idee om een espressobar te 
beginnen. We serveren echt goede 
koffie, cappuccino en espresso. De 
koffieverkoop is 60% van de omzet. 
Daarnaast doen de sapjes, broodjes 
en 's morgens de verse croissantjes 
het goed. Met een Coffee-star wil 
de bibliotheek de verblijfsduur van 
haar leden in de bibliotheek op een 
prettige manier verlengen. Dat red 
je niet met alleen een koffieauto-
maat, maar wel met een goede kop 
koffie."
Het stukje horeca dat de bibliotheek 
nu biedt zal niet verder worden 
uitgebreid. "We kunnen hier niet 
gaan staan bakken of grillen met 
een hoop lawaai. Het is een biblio-
theek dus het mag niet te veel her-
rie maken. Er is wel muziek maar 
op een hele rustige achtergrondma-
nier. Dit is waarschijnlijk een van 
de lichtste vormen van horeca." x

'Haarlems meest ideale en mooiste
plekje om op een terrasje te zitten'

Buitenterras op Doelenplein

Buiten op het terras is er plaats voor 32 
gasten (Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Op woensdag 20 juni 
organiseert SportSupport in opdracht 
van de gemeente Bloemendaal de 
huldiging van de sportkampioenen 
in de gemeente Bloemendaal.

Het evenement wordt gehouden 
in het gemeentehuis van Bloemen-
daal. De bijeenkomst begint om 
19.00 uur en duurt tot ongeveer 
20.45 uur. Alle jeugdteams en jeug-
dige individuele sporters die tus-
sen 1 juni 2011 en 1 juni 2012 een 
kampioenschap hebben behaald 
zijn uitgenodigd om deze avond bij 
te wonen.

Het is nog mogelijk om 
verenigingsteam(s) of individu-
ele leden op te geven die in boven-
staand tijdsbestek kampioen zijn 
geworden. Dit geldt voor alle jeugd 
die per bond nog in de jeugdcate-
gorie vallen. Op 20 juni wordt ook 
bekend gemaakt wie de vrijwilliger 
van het jaar van de sportclubs in de 
gemeente Bloemendaal wordt. Ook 
voor die titel kunnen nog namen 
(met motivatie) worden doorge-
geven. De kampioenen en vrijwil-
ligers kunnen per e-mail worden 
doorgegeven aan info@sportsup-
port.nl. x

Huldiging sportkampioenen

bloemendaal - Op zondag 10 juni 
wordt een lezing in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 te Bloemendaal, gege-
ven door drs. Govert Bach met als 
thema Tegenwoordigheid van 
geest ofwel zorg voor aandacht. 
Veel in ons leven gaat verloren 
of mis door gebrek aan tegen-
woordigheid van geest, ofwel 
een tekort aan aandacht op het 
moment zelf. Veel ongelukken, 
fouten, vergeetsituaties, werk- en 
relatieproblemen zijn hier het 
gevolg van. Wat is aandacht, wat 
is mindfulness, wat zijn bronnen 
in religie en cultuur? Deze the-
ma's worden afgezet tegen haast 
en stilte. Zoals gebruikelijk kan 
men na afloop vragen stellen aan 
de spreker. De lezing begint om 
10.30 uur. Zie ook www.dekapel-
bloemendaal.nl. x

Zorg voor aandacht

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157
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haarlem/regio - Boudewijn de Groot 
heeft samen met zijn vrouw Anja Bak 
afgelopen week de Muur Van Faam-
Prent van de bekende Haarlemse 
tekstdichter Lennaert Nijgh, die in 
2002 overleed, opgeplakt op de zoge-
heten Muur Van Faam in de Stadsbi-
bliotheek Haarlem.

door René Snoeks

"Hij ziet er goed uit, tenminste niet 
zo uitgeteerd als op het eind van 
zijn leven", zegt Anja Bak als zij de 
prent van Lennaert voor het eerst 
ziet. "Ik ben er blij mee, nu herin-
neren we hem tenminste niet met 
zijn magere gezicht." Boudewijn de 
Groot is het roerend met haar eens: 
"Vroeger was het een mooie jongen 
in zijn schooltijd; de jaren '60. Een 
adonis is misschien wat overdreven, 
maar hij had een mooi gespierd 
lichaam." "Ja, hij is lang jong geble-
ven", voegt Anja eraan toe.  

Levensstijl
In 2002 is op 56-jarige leeftijd de 
bekende Haarlemse tekstschrijver 
na een ziekbed overleden. Lennaert 
Nijgh is vooral bekend geworden 
met zijn liedteksten die hij schreef 
voor zijn jeugdvriend Boudewijn 
de Groot. De laatste vijf jaar van 
zijn leven zag hij er al slecht uit 

volgens De Groot en Bak. Liefdevol 
mijmeren zij over hun overleden 
vriend. Zijn levensstijl en de angst 
voor artsen hebben Nijgh de das om 
gedaan. Boudewijn: "Lennaert had 
een grote angst voor artsen, hij was 
bang voor pijn en de uitslag en was 
met geen stok naar een dokter te 
krijgen."

"Zijn manier van leven is heel lang 
goed gegaan. Maar dan ineens komt 
de man met de hamer en dan gaat 
het hard. Ook na zijn tweede opera-
tie in het ziekenhuis ging Lennaert 
door met zijn manier van leven", 
aldus Anja. Volgens Boudewijn had 
hij na zijn eerste operatie in 1997, 
waarbij een blaassteen zo groot als 
een ganzenei is weggehaald, zijn 
leven radicaal moeten veranderen: 
"Dan had hij het gered, als hij rigou-
reus gezond was gaan leven, hij was 
immers ijzersterk."
Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. 
"Ik denk vaak aan hem; waar zou 
hij zijn? Dat heb ik alleen bij Len-
naert", besluit De Groot. Dan wordt 
met veel zorg een mooie plek voor 
Lennaert uitgezocht. Als de prent is 
opgeplakt is, zijn zij beide tevreden. 
Hoewel. "Hij hangt niet precies in 
het midden van het vak", consta-
teert Anja Bak. Eric J. Coolen, de 
illustrator van de muur van faam-
prenten: "Lennaert was toch altijd 
een beetje uit het midden." x

'Lang jong gebleven'
Boudewijn de Groot en Anja Bak over Lennaert Nijgh

Boudewijn de Groot en Anja Bak hebben zojuist de Muur Van Faam-Prent van 
Lennaert Nijgh opgeplakt. "Nu herinneren we hem tenminste niet met zijn mage-
re gezicht" (Foto: R.S.P. ©2012).

De prent met de afbeelding erop van 
Lennaert Nijgh (Foto: R.S.P. ©2012).

heemstede - Op de Glip in Heemstede 
wordt zondag 10 juni van 10.00 tot 
16.00 uur voor de tweede keer in suc-
cessie een Country Fair gehouden. De 
Country Fair wordt ondersteund door 
Elan Wonen. Er zijn diverse oude 
ambachten te bewonderen zoals 
bierbrouwen, hoeden maken en pot-
ten bakken.

Daarnaast exposeren diverse kunste-
naars uit Heemstede en omstreken 
hun werken en zijn er workshops 
bloemschikken en etsen maken. 
Ook zijn er stands waar bezoekers 
informatie kunnen krijgen over 
allerlei plaatselijke opvallende 
zaken zoals het ooievaarsnest.
Voor de kinderen zijn diverse leuke 
activiteiten waaronder een spring-
kussen. Verder is de Zebra Zorgboer-
derij van de partij met een aantal 
dieren en verzorgen medewerkers 
en vrijwilligers diverse spelletjes 
voor de kinderen waar leuke prijs-
jes mee te winnen zijn.
Als speciale activiteit wordt onder 

begeleiding van de bekende kun-
stenares Anita Johansen uit Heems-
kerk samen met de bezoekers van 
de Country Fair het grootste schil-
derij ooit in Heemstede gemaakt 
met een lengte van twaalf meter. 
Het kunstwerk krijgt een perma-
nente plek in Sportcentrum Groe-
nendaal.
De Country Fair wordt opgeluis-
terd door diverse muzikale optre-
dens. De organisatie is er dit jaar 
in geslaagd om twee top acts te 
boeken. De bekende percussieband 
Zwaanswijk uit Amsterdam geeft 
een energiek optreden. Deze band 
heeft nog tijdens afgelopen Bevrij-
dingspop in Haarlem opgetreden. 
Verder zijn er optredens van het 
duo Berends & De Jong uit Gronin-
gen, folkmuziekanten en multi-
instrumentalisten.
De Country Fair wordt mede moge-
lijk gemaakt door de ondernemers 
uit de omgeving van 'de Glip' op de 
Patrijzenlaan en de Fazantenlaan in 
Heemstede. x

Country Fair op de Glip

overveen - Kinderen hielpen scha-
penscheerder Cees van der Weiden 
afgelopen zaterdag de kudde Drent-
se heideschapen in de Amsterdam-
se Waterleidingduinen te scheren. 
De schapen helpen Waternet, 
beheerder van het natuurgebied, 
om prunus te bestrijden. Hiermee 
maken ze weer ruimte voor mooie 
duineigen planten als meidoorn, 
duinviooltje en parnassia. In het 
gebied lopen twee kuddes van 300 

schapen, gehoed door twee schaap-
herders met hond. Op de druk 
bezochte schapenscheerdag gaf de 
herder verder demonstraties met 
haar hond, werd er wol gespind, 
konden kinderen zelf vilt maken 
van schapenwol en het spel met de 
kluutstok spelen. De stralende zon 
maakte de dag compleet. x

Schapen doen jasje uit

(Foto: Elmer van der Marel).

bennebroek - Dit jaar viert de Ben-

nebroekse Feestweek haar 10-jarig 

jubileum. Het wordt een groot feest 

zoals altijd geheel gedragen door 

vrijwilligers uit Bennebroek en 

omgeving. Het programma van de 

Bennebroekse Feestweek staat weer 

bol van activiteiten voor jong en 

oud, sportief en ook voor de minder 

actieve medemens.

Mede door de sponsors en 'Vrien-
den van de Feestweek' heeft de 
organisatie voor deze tiende editie 
van de Feestweek drie spetterende 
feestavonden met topartiesten in 
petto. Dit jaar staan onder anderen 
naast huis-DJ Peter Roosjen op 
het podium in de rode circustent: 
Chris Hordijk (The Voice of Holland), 
Glennis Grace, de band Soulbeach, 
Edwin Evers 'slaat door', Merante 
(Amy Winehouse winnares van 
'My name is…'), DanceBand '80s 
& '90's, Dave Miller en de Hermes 
House Band.
Wederom is er een aparte tweede 

tent met op vrijdag een groot 
podium Radio 538 DJ's on Tour voor 
middelbare scholieren (tot 20 jaar, 
toegang met schoolpas of ID). En 
op zaterdag 'De DANZ tent' met DJ's 
Erick E, Roy Dee, Ferocius & Sax by 
TijsS en Uzuza.
Verder is er een uiteenlopend pro-
gramma met veel buitenactiviteiten 
voor de jeugd: open podium, bra-
derie, koffieconcertochtend, Tent-
viering, Zebrazorg kinderboerderij, 
Jong Nederland spellenparcours, 
Culinair, kindertheater, Rabo Hockey 
Challenge, diverse springkussens en 
activiteiten onder leiding van Boven-
lander & Bovenlander.
De tiende Bennebroekse Feestweek 
wordt gehouden van vrijdag 8 tot en 
met zondag 10 juni met dit jaar een 
speciale passe partout: drie avon-
den feest voor € 25,-. Elke feest-
avond trakteert de jarige Benne-
broekse Feestweek haar bezoekers 
op een verrassing. Kijk voor meer 
informatie en kaartverkoop op www.
bennebroeksefeestweek.nl. x

Bennebroekse Feestweek

heemstede - Lezers hebben vaak 
vragen en opmerkingen over NRC 
Handelsblad. Daarom trekt hoofd-
redacteur Peter Vandermeersch 
het land in en bezoekt hij de lezers 
van de krant. Hij zal op donderdag 
14 juni bij Boekhandel Blokker 
vertellen over de ontwikkelingen 
op de krant en probeert daarbij 
inzichtelijk te maken welke afwe-
gingen dagelijks een rol spelen. 
Hij gaat daarbij in op inhoud en 
vorm, maar ook op zaken als ser-
vice en bezorging, de verhuizing 
naar Amsterdam en natuurlijk 
wat de lezer er allemaal van vindt. 
Peter Vandermeersch is de eerste 
Belg die hoofdredacteur wordt 
van een Nederlandse krant. "Mijn 
absolute droom en ambitie is om 
de beste krant in het Nederlandse 
taalgebied te maken", zei hij bij 
zijn aantreden in 2010. Hoe staat 
het nu met de krant? Aanvang is 
20.00 uur. De toegang is vrij, reser-
veren gewenst. Boekhandel Blok-
ker ligt aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede, tel. 023-5282472. x

Ontmoeting met
hoofdredacteur
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Nijverheidsweg 29 Haarlem 
open ma t/m za tot 18 uur.

Wagenmakerstraat 2 Velserbroek 
open ma t/m za tot 18 uur.

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

Alfa 146-1.8-16V twinspark airco G3 stuurbekr. 1998 1450
BMW 316i coupé l.m.velgen enz. 1994 1250
BMW 520i automaat 1990 950
Chrysler Voyager 2,4i MPV personenbus 2000 1950
Citroén Saxo 1.1 stuurbekr klein+zuinig 1997 950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998 950
Citroén Xsara diverse types 1999 - 2000 v/a1650
Fiat Brava 1.4-12V stuurbekr. electr.ram. l.m.velg 1999 950
Fiat Doblo 1,6 personen MPV stuurbekr. airco 2004 3950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 - 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 1.2 electr.ramen stuurbekr. 2000 1650
Fiat Cinquecento ook sporting leer enz. 1996 - 1998 v/a 650
Fiat Seicento sporting 1999 1650
Ford Escort 1.6i station wagen stuurbekr. enz. 2000 1250
Ford Mondeo 1.8 station stuurbekr. enz. 1997 950
Ford Mondeo 1.8 tcdi diesel station. airco enz. 2000 1250
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.6gli stuurbekr 1994 950
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2450
Kia Pride 1.3 klein en zuinig 2000 950
Mazda 121 -1.8 diesel 1998 1450
Mitsubishi Colt 1.3 gli hatchb.stuurbekr. 1998 650
Nissan 100 nx targa 1995 950
Opel Astra 1.6i caravan stuurbekr. enz. 1995 650
Opel Astra 2.0 caravan DTH diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Corsa 1.4 xe sport stuurbekr. enz. 1997 1450
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.5 station automaat stuurbekr. enz. 1997 1950
Opel Vectra x2.0oxev cd stuurbekr. enz. 1997 1250
Opel Vectra 2.0 dth diesel station stuurbekr. 1999 950
Opel Vectra x1.8 xei caravan stuurbekr. airco   2000 1950
Peugeot 205 1997 750
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995 850
Peugeot 306 1,6 break stuurbekr. enz. 1998 1250
Pontiac Transport 2,5 MPV stuurbekr. 2000 1950
Renault Kangoo diesel bestelauto 1999 1650
Renault Kangoo 1.6-16V benzine mpv 2005 5950
Renault Safrane 2.0 automaat stuurbekr. 1997 950
Saab 900 stuurbekr enz. 1997 1450
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Saab 9000 cdi automaat stuurbekr. enz. 1992 450
Subaru Impreza 2.0 GL AWD 1997 950
Suzuki Baleno 1,6 estate 1998 450
Volkswagen Lupo stuurbekr 1999 1950
Volkswagen Polo 1.4 variant stuurbekr. 1999 1950
Volvo S40 stuurbekr. airco enz. 1997 1450
Volvo V70 station automaat stuurbekr. airco 1997 1650
Volvo 850 -2.0i stuurbekr. airco 1995 950

Auto,s in Haarlem voor wat jongere auto,s kijk in Velserbroek.
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten. 
Nu rijden 2014 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Staatsloterij, trekking 10 juni jackpot 
€ 16,1 miljoen

-   17 juni Vaderdag, onze cadeautips: 
1. Deel 5 uit de Primera Thriller Collectie; 

David Baldacci – Onder druk voor maar 
€ 7,50 per deel

   2. Barbecue boek-box; De lekkerste 
recepten, compleet met gereedschap voor 
maar € 14.95

   3. Div. Cadeaukaarten: o.a Nationale 
EntertainmentCard, Holland Casino Try 
Out pakket, Media Markt ....
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P.C. van der Wiel B.V.  is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines.

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar 
gemotiveerde personen voor de volgende functies:

MEDEWERKER RIOLERINGSVRACHTWAGEN / 
VEEGMACHINE
Functie-eisen:

EEN RIOLERINGSMEDEWERKER / LOODGIETER
Voor alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. binnen- en buitenrioleringen.

Functie-eisen:

ALGEMEEN MEDEWERKER (voor bij o.a. kolkenzuiger)

Functie-eisen:

EEN MACHINIST VOOR OP 
BORSTELMACHINE / MAAIMACHINE
Functie-eisen:

Voor alle functies geldt: fysiek goed gesteld.
Alle functies zijn voor minimaal 40 uur per week.

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78

Of per e-mail: info@pcvdwiel.nl
Tel: 0252-517406 (werkdagen tussen 08.00-17.00 uur)
ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

Wereldberoemd in Haarlem en omstreken!!!

Wij groeien! En hard ook! Daarom willen wij in 

contact komen met een enthousiaste jongeman
die raamproducten kan inmeten en plaatsen bij 

onze klanten. 

Heb jij twee rechterhanden, een rijbewijs en een 

klantgerichte instelling? Spreek je keurig Neder-

lands en heb je een representatief voorkomen?

Stuur een email, met CV en motivatie waarom 

je denkt dat jij ons enthousiaste jonge team kan 

komen versterken naar: Werf@tjadepetri.nl

Werfstraat 9, 2021 BP  Haarlem

WWW. TJADEPETRI.NL
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santpoort-noord - Op vrijdag 8 juni 
om 20.00 uur voert de cellist Joris 
van Haaften in 't Mosterdzaadje twee 
suites voor cello solo van Bach uit.  
Bijzonder is, dat hij twee verschil-
lende instrumenten zal bespelen: de 
gangbare (barok)cello voor de derde 
suite en de violoncello piccolo voor 
de zesde.

door Paula Blom

In dit concert staat het contrast cen-
traal tussen de trotse en overrompe-
lende derde suite, waarin de sonori-
teit en diepte van de cello maximaal 
worden benut, en de meer lyrische 
zesde suite met ruimte voor zijpa-
den en reflectie.
Van Haaften: "Sinds enige tijd 
bespeel ik de violoncello piccolo, 
een bijzonder instrument gebouwd 
rond 1700. Het heeft een mooie 
klank, sonoor maar lichter en hel-
derder dan een 'grote' cello. Bach 
schreef er waarschijnlijk zijn zesde 
suite voor. Dit prachtige stuk voer 
ik sindsdien graag uit op deze klei-
ne vijfsnarige cello."
In deze suites, bestaande uit dan-
sen, bespeelt de cellist met zijn een-
stemmige cello, fragmenten van 
alle stemmen. De luisteraar vult de 
ontbrekende delen zelf in, en krijgt 
zo toch het beeld van een meer-
stemmig geheel. En Bach speelt met 
de gewekte verwachtingen door ze 
of te vervullen of te verrassen met 
een nieuw perspectief. Dit verklaart 
iets van de magie die van deze suites 
uitgaat.
In een recensie werd geschreven: 
"Echt stil werd het bij cellist Joris 
van Haaften; ook bij het publiek 

dwong hij concentratie af. In zijn 
handen kwam suite nr. 3 helemaal 
tot leven. Van Haaften is duidelijk 
thuis in deze muziek. Dit repertoire 
zou een reden zijn om cello te wil-

len spelen..."
Joris van Haaften studeerde cello 
bij Nadia David en Michel Dispa 
aan de conservatoria van Amster-
dam en Tilburg. Daarnaast rondde 
hij in Delft zijn studie bouwkunde 
af. Sindsdien combineert hij beide 
disciplines.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Helemaal thuis in Bach
Suites op twee verschillende instrumenten

Joris van Haaften: "De violoncello pic-
colo heeft een mooie klank, sonoor 
maar lichter en helderder dan een 
'grote' cello. Bach schreef er waar-
schijnlijk zijn zesde suite voor" (Publi-
citeitsfoto).

Romantisch genieten 
aan de Moezel!

99
De Moezel is een heerlijk gebied om 
er een paar dagen tussenuit te gaan! 
U vindt hier heuvels vol wijngaarden, 
de romantisch kronkelende rivier en 
vrolijke wijndorpjes met kasteeltjes 
en vakwerkhuisjes! Proeft u de lek-
kerste wijnen op een gezellig terrasje? 
U profi teert van een zeer scherp 
geprijsd arrangement, met volop 
mogelijkheden voor leuke uitstapjes 
en ontspanning!  

Uw verblijf
U verblijft in het groen, in het comfortabele 
Parkhotel Krähennest bij het wijnplaatsje Löf, 
op ca. 20 minuten van de mooie, historische 
stad Koblenz en ca. 25 minuten van de be-
roemde wijnstad Cochem. Het hotel beschikt 
over een wellnesscentrum met o.a. binnen- en 
buitenzwembad. Restaurant met groot terras 
met uitzicht op de Moezel. De kamers met 
balkon kijken ook uit op de Moezel.

Inbegrepen
• 2 of 3x overnachting met ontbijt
• 2 of 3x 3-gangendiner of buffet
• welkomstdrankje
• fles moezelwijn op de kamer bij 
 aankomst
• gratis gebruik zwembad en sauna

Prijzen Zonder Met
balkon balkon

01/06-31/07 109 129
01/08-14/10 129 149
15/10-01/11 109 129
02/11-31/03 99 109

Prijzen in € p.p.p. 3-daags arrangement. 
Niet inbegrepen: reserveringskosten en
kosten Calamiteiten-
fonds. Zie pharosreizen.
nl voor prijzen van het 
4-daagse arrangement.

3-, of 4-daags arrangement 
Duitsland

zoek & boekcode 48250

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 48250

bennebroek - Op zaterdag 9 juni 2012 
organiseert Welzijn Bloemendaal 
samen met de Bennebroekse oude-
renorganisaties een gezellige och-
tend in de feesttent op de Geitewei 
van Bennebroek. Dankzij de grote 
belangstelling in de afgelopen jaren 
vormt het koffieconcert, voorheen 
seniorenochtend, een jaarlijks terug-
kerend onderdeel tijdens de festivi-
teiten van de Feestweek.

Voor de aanwezigen zal optreden 
het koor Harlem Nocturne uit 
Haarlem. Zij verzorgden afgelo-
pen december een uitverkocht 
kerstoptreden in het Trefpunt. Het 
ruim zestig leden tellende koor 
zingt bekende Nederlandstalige en 
Engelstalige nummers. Het koor 

bestaat ruim twintig jaar en zingt 
vier- tot zevenstemmig. Het koor 
is onder leiding van dirigent Geert 
Bremer. Hij is afgestudeerd aan het 
conservatorium voor orgel en piano 
en stelt speciale arrangementen 
samen voor Harlem Nocturne. Zie 
ook www.harlemnocturne.nl 
De feesttent is op zaterdagochtend 
vanaf 09.30 uur geopend en het pro-
gramma duurt van 10.00 tot 12.00 
uur. men wordt ontvangen met een 
kopje koffie of thee en in de pauze 
krijgt men nog een consumptie 
aangeboden.
Indien het niet mogelijk is om zelf 
vervoer te regelen, dan kan contact 
worden opgenomen met welzijn 
Bloemendaal, locatie Bennebroek, 
tel. 023-5845300. x

Seniorenochtend in Bennebroek

santpoort-noord - Op zondag 10 juni 
om 15.00 uur zal in 't Mosterdzaadje 
het laatste concert van dit seizoen wor-
den verzorgd door het wereldmuziek 
ensemble Babak-O-Doestan.

door Paula Blom

Deze vijfkoppige formatie rond de 
Iraanse componist/zanger Babak 
Amiri speelt Perzischtalige liederen 
met invloeden van jazz, Fado, Turkse 
en Iraanse muziek
Babak-O-Doestan, wat in het Perzisch 
betekent: 'Babak en vrienden' bestaat 
uit Babak Amiri (gitaar, zang), Bam 

Commijs (piano), Minze Koopman 
(cajon/percussie), Murat Yatmaz (bas-
gitaar) en Heather Leslie (cello). Wat 
deze muzikanten drijft en verenigt 
is de liefde voor muziek. Ze willen 
het publiek laten genieten van deze 
muziek vol ondefinieerbare emo-
ties.
De van oorsprong Iraanse Amiri 
maakt een natuurlijke verbinding 
tussen oosterse en westerse muziek 
met als resultaat een dromerige, poë-
tische en ook opzwepende klanktaal. 
De basis van Amiri's liederen wordt 
gevormd door teksten van Perzische 
dichters van vroeger en nu. In de 
arrangementen brengt elk groepslid 
zijn eigen achtergrond mee, uit Iran, 
Turkije, Canada en Nederland.
Het Parool over Babakodoestan: 
"Poëzie op muziek, over de liefde en 
verlangens, op Oosterse melodieën 
die vlekkeloos overgingen in jazzy 
thema's en Latijnse ritmes." Daarna 
is het vol verlangen uitzien naar het 
eerst komende concert in september. 
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, tel. 
023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. De toegang is vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. x

Poëzie op muziek: over 
de liefde en verlangens

Slotconcert met Babak-o-Doestan

(Publiciteitsfoto).

haarlem/overveen - Kamerkoor Doulce 
Memoire uit Haarlem bestaat 40 jaar 
en dat wordt gevierd met een veelzij-
dig jubileumconcert met koormuziek 
van louter Nederlandse componis-
ten.

Drie thema's staan centraal. In lijn 
met de worden Italiaanse madri-
galen gezongen van Sweelinck, 
Tollius, Van der Ameyden, de Haar-
lemmer Padbrué en Andriessen. Als 
overgang naar het volgende thema 
wordt Italiaans Lied van de even-
eens Haarlemse componist Albert 
de Klerk gezongen. Het tweede 
thema is jubileren. Gezongen wordt 
het lied Doulce Memoire dat zowel 
de Klerk als Kox hebben gecompo-
neerd voor het 15-jarig jubileum van 
het koor. Ook Sweelinck jubileert 
dit jaar. Als laatste staat meerkorig-
heid centraal bij Tollius en vooral 
in de spannende meesterwerken 
Harmony of the Spheres van Frans-
sens en Motet voor een Kardinaal 
van Manneke.
De try-out van dit concert werd 
zeer enthousiast ontvangen tijdens 

de jubileumkoorreis naar Italië van 
begin mei. Het concert vindt plaats 
op zaterdag 9 juni, aanvang 15.00 
uuur in de Nieuwe Kerk aan het 
Nieuwekerksplein in Haarlem en 
op zondag 10 juni, eveneens om 
15.00 uur, in de OLV Kerk Onbevlekt 
Ontvangen aan de Korte Zijlweg 7 
in Overveen. Kaarten à € 12,- zijn 
verkrijgbaar in de voorverkoop via 
de leden of voor € 14,- te bestellen 
via www.doulcememoire.nl of aan 
de kassa een half uur voor aanvang 
van het concert. x

'Nederland-Italië'
Kamerkoor Doulce Memoire

haarlem - Op zaterdag 9 juni geeft het 
Haarlems Bach Ensemble onder lei-
ding van dirigent Mark Lippe een con-
cert in de serie 'Bach in de Binnen-
stad'. Op het programma staan van 
Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) 
de Cantates BWV 34 'O ewiges Feuer, 
o Ursprung der Liebe' en BWV 74 'Wer 
mich liebet, der wird mein Wort hal-
ten'. Als extra toegift volgt het motet 
'Warum ist das Licht gegeben den 

Mühseligen' van Johannes Brahms 
(1833-1897). Solisten zijn Pien Straes-
ser (sopraan), Elsbeth Gerritsen (alt), 
Henk Gunneman (tenor) en Sinan 
Vural (bariton). Het concert vindt 
plaats in de Doopsgezinde Kerk in 
Haarlem, ingang Frankestraat 24 en 
begint om 17.00 uur. Er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd (richtbedrag 
€ 12,50). Zie ook www.haarlemsba-
chensemble.nl. x

Bach in de Binnenstad
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UitTips

haarlem - Athenaeum Boekhandel 
Haarlem en Teylers Museum presen-
teren na eerdere succesvolle samen-
werking een middag vol ontdekkin-
gen met (de kersverse winnaar van de 
Zilveren Nipkowprijs en deze week 65 
jaar geworden) Redmond O'Hanlon, 
Reimar Schefold, Tijs Goldschmidt en 
Alexander Reeuwijk. Het programma 
bestaat uit twee onderdelen. Voor 
de pauze interviewt evolutiebioloog 
Tijs Goldschmidt antropoloog Reimar 
Schefold over zijn boek Wees goed 
voor je ziel. Aanvang is 13.00 uur.

Door de globalisering verdwijnen 
fascinerende, exotische zienswij-
zen, levensvormen en culturele tra-
dities in steeds sneller tempo. Wees 
goed voor je ziel is in dit opzicht een 
uniek document. Gedurende twee 
jaar, van 1967 tot 1969, verbleef 
Reimar Schefold bij de Sakuddei, 
een geïsoleerde stam in de bin-
nenlanden van het eiland Siberut 
in de Mentawai-Archipel in West-
Indonesië. In het boek beschrijft 
hij zijn ervaringen bij de mensen 
die hem daar deelgenoot maakten 
van hun dagelijks leven, hun con-
flicten en hun rituelen. Het is een 
samenleving zonder stamhoofden 
waarin goede relaties onderling, 
en met voorouders en geesten, 
steeds opnieuw moeten worden 
bevochten. Centraal staat de zorg 
voor de eigen ziel, die van de mens 
een aantrekkelijk leven verwacht, 
anders gaat ze naar de voorouders, 
met de dood ten gevolge. Voor de 
zielen worden periodiek grote fees-
ten gehouden en kunstvoorwerpen 
gemaakt. Het boek besluit met een 

herhaald bezoek in 2009 en de reac-
ties van de mensen op moderne 
veranderingen die geleidelijk hun 
intrede doen.
Reimar Schefold (Basel, 1938) is eme-
ritus hoogleraar Culturele Antropo-
logie van Indonesië aan de Universi-
teit Leiden. Hij verrichte veldwerk 
bij verschillende etnische groepen 
in de archipel, publiceerde een tien-
tal boeken, maakte tv-documentai-
res en nam een cd op met inheemse 
muziek. Hij was ook betrokken bij 
een aantal museumtentoonstellin-

gen.
Tijs Goldschmidt (1953) is evolu-
tiebioloog en schrijver. Hij publi-
ceert in literaire tijdschriften, NRC 
Handelsblad en in boekvorm. Bij 
een groot publiek is hij bekend 
geworden met zijn boek Darwins 
Hofvijver (1994), waarin hij de evo-
lutie van cichliden, een vissoort in 
het Victoriameer op toegankelijke 
wijze beschrijft. 
Sinds 1 maart is hij als writer in 
residence verbonden aan de Artis 
Bibliotheek, onderdeel van de afde-
ling Bijzondere Collecties van de 
Uva. Hij werkt er aan een boek en 
verschillende essays.
Na de pauze interviewt reisschrij-
ver Alexander Reeuwijk avonturier 
Redmond O'Hanlon over diens rei-
zen, helden, Darwin, Wallace en de 
anderen.
Redmond O'Hanlon (1947) avon-
turier, reisboekenschrijver en 
wetenschapper werd geboren in 
de verkeerde eeuw. In de televi-
sieserie O'Hanlons Helden trad hij 
in onlangs de voetsporen van zijn 
negentiende eeuwse helden: ont-
dekkingsreizigers die de wereld 
afreisden en de meest wilde ont-
dekkingen deden. Zij leefden in 

een wereld waarin er op de kaart 
nog talloze witte plekken waren, 
waar nog nooit een westerling was 
geweest. Redmond reisde ze na, 
met alle ellende van dien.
Alexander Reeuwijk (1975) is reis-
schrijver en publiceerde vorig 
jaar het buitengewoon succesvolle 
boek Darwin, Wallace en de ande-
ren - Evolutie volgens Redmond 
O'Hanlon waarin hij samen met 
Redmond ,omringd door zeldzame 
natuurhistorische werken  in de 
Artis Bibliotheek, een reis door 
de geschiedenis van de evolutie 
maakte. Thans werkt hij aan een 
nieuw boek over reizen in Indone-
sie in het voetspoor van de vader 
van de biogeografie: Alfred Russel 
Wallace.
Kaarten à €17,50 (inclusief koffie 
of thee in de pauze en toegang 
tot het museum) zijn verkrijgbaar 
bij Athenaeum Boekhandel aan 
de Gedempte Oude Gracht 70 in 
Haarlem of online via www.athe-
naeum.nl. Reserveren is mogelijk 
via haarlem@athenaeum.nl of 023-
5318755. In het geval van reserve-
ring dient men de kaarten tussen 
12.15 en 12.30 uur af te halen in 
Teylers museum. x

Ga mee op ontdekkingsreis
Zondag 10 juni in Teylers Museum met Redmond O'Hanlon en Reimar Schefold

Redmond O'Hanlon is de kersverse winnaar van de Zilveren Nipkowprijs en deze 
week 65 jaar geworden (Foto: Alexander Reeuwijk).

Gedurende twee jaar, van 1967 tot 1969, verbleef Reimar Schefold bij de Sakud-
dei, een geïsoleerde stam in de binnenlanden van het eiland Siberut in de Men-
tawai-Archipel in West-Indonesië (Publiciteitsfoto). x

haarlem - Op 15 en 16 juni speelt 
amateurtheatergezelschap Lef! een 
wervelende musical over het voor-
portaal van het dodenrijk. Na de jubi-
leumvoorstelling in 2011 komen de 
22 mannen en vrouwen van theater-
groep Lef! dit seizoen met een zelfge-
schreven musical over het leven vlak 
na de dood. Artistiek leider Syd Hor-
ster componeerde en arrangeerde de 
bijzondere nummers.

Wat er na de dood gebeurt, kan nie-
mand navertellen. De meeste men-
sen denken er ook liever niet over 
na. Kim heeft weinig keus als ze 
na een ongeval in een diepe coma 
belandt. 'Terecht in Twijfel' gaat 
over haar zoektocht in het voor-
portaal van de dood. Waar is de 
uitgang naar het aardse bestaan? 
En wat willen die andere 'nieuw-

komers' van haar? Haat, liefde, 
wrok, plezier, niets menselijks is 
de doden vreemd. Kim raakt in 
dubio.

Als docent en performer deed 
Syd Horster projecten voor onder 

andere het Muziektheater Con-
servatorium Rotterdam, 'Musicals 
in Ahoy 2006' en 'Musical Awards 
Gala 2006'. Ook in 'Een klus voor 
Kloontje' en 'West Side Story' van 
het Nederlands Musical Ensemble 
was hij te zien en te horen. Horster 
heeft jarenlange ervaring in zowel 
de professionele musicalwereld als 
in het lesgeven aan amateurs.
Kaarten voor 'Terecht in Twijfel' 
zijn verkrijgbaar via www.patro-
naat.nl. De voorstelling begint op 
15 juni om 20.00 uur en op 16 juni 
om 14.00 en 19.00 uur.
Begin september start theatergroep 
Lef! met audities voor de volgende 
musical. Lijkt het je leuk om zelf 
theater te maken? Stuur dan een 
e-mailt naar leffertje@gmail.com. 
Meer informatie is te vinden op 
www.leftroep.nl. x

Op het randje tussen dood en leven
Theatergroep Lef! speelt musical 'Terecht in Twijfel' in Patronaat

(Publiciteitsfoto).

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 8 juni

Bach centraal

20.00 | Cellist Joris van Haaften 
speelt twee suites voor cello solo 
van J.S. Bach op twee verschil-
lende instrumenten: de gangbare 
[barok]cello voor de derde suite, 
en de violoncello piccolo voor de 
zesde. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Waylon

20.30 | Waylon's Lucky Night Tour. 
Zijn tweede album is een feit. Nog 
meer rock, nog meer soul, nog 
meer podium personality. € 25,-. 
Theater Caprera.

Patronaat

20.30 | Haarlem Reggae Movement 
presents Irie Vibrations! Een 
indoor mini-festival met vier live 
acts en vijf dj's. € 6,-. Kleine Zaal. 
22.00 | Crazyness. Muziekstijlen: 
Dirty House, Urban, Hip Hop, 
Eclectic, House en Moombahton. 
€ 10,- [16+]. Grote Zaal.

Zaterdag 9 juni

Concordia

13.30 | De fanfare van muziek-
vereniging Concordia speelt o.l.v. 
dirigent Rob Sloekers met hun 
45-mans orkest bij het muziek-
paviljoen op het Raadhuisplein 
in Zandvoort.

Orgelconcert

15.00 | Bernard Bartelink speelt 
werken van César Franck, Louis 
Vierne, Olivier Messiaen en Julius 
Reubke. Kathedrale Basiliek St 
Bavo, Leidsevaart 146 in Haar-
lem.

Zondag 10 juni

Handdraaiorgels

12.00 | Handdraaiorgels zijn klei-
ne straatorgels van het type dat 
op een klein verrijdbaar onderstel 
staan of zelfs met een riem om de 
nek kunnen worden gedragen en 
in alle gevallen met de hand wor-
den gedraaid. In het Draaiorgel-
museum Haarlem is een aantal 
handdraaiorgels te beluisteren. 
Küppersweg 3 in Haarlem. Gratis 
entree.

Cantando Mariachi

13.30 | Gezellige Mexicaanse mari-
achi muziek. Muziekpaviljoen, 
Raadhuisplein in Zandvoort.

Mars der Muzikanten

13.30 | Meerdere bands werken 
weer mee aan de Mars der Muzi-
kanten, met om het kwartier ver-
schillende optredens en om 16.35 
uur een finale met alle korpsen. 
Grote Markt in Haarlem. www.
marsdermuzikanten.nl
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

Praktijk Ashama in Bennebroek opent deuren 
In een zijstraatje van de Rijksstraatweg is sinds kort de 
sfeervolle praktijk “Ashama” gevestigd. Eigenaar Hanna 
Termöhlen:
”Ik hou van mensen. Tijdens het beoefenen van de 
fysiotherapie in een particuliere praktijk raakte ik steeds 
meer geïnteresseerd in de emotionele kant van sommige 
klachten. Patiënten knapten zichtbaar sneller op als de 
behandelingen werden gecombineerd met aandacht 
voor de emotionele problemen waar ze mee worstelden.
Daarom besloot ik mijn kennis en vaardigheden uit te 
breiden en ben opleidingen gaan volgen als NLP, NEI en 
Quantum Touch om meer mogelijkheden voor heling te 
scheppen. Zo heb ik me ontwikkeld van fysiotherapeut tot 
natuurgeneeskundig therapeut.”

Heb je fysieke of emotionele klachten, waar je maar niet vanaf komt? Ashama biedt 
vaak verlichting. Kijk eens op de website www.ashama.nl om te ontdekken wat zij voor 
je kan doen. Er wordt met zorg en aandacht gekeken naar wat jij nodig hebt om je 
beter te voelen.
Door haar lidmaatschap van beroepsvereniging VBAG kun je de behandelingen 
declareren bij je zorgverzekeraar. De meeste maatschappijen vergoeden de 
behandelingen geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van je polisvoorwaarden.

Omdat je het waard bent je innerlijke rust, kracht en vitaliteit te voelen

Rijksstraatweg 29a
Bennebroek
06-20018590

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl
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D A G L I C H T + R U I M T E

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Uw Select Windows dealer:

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG
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regio - Tijdens het EK mogen hore-
caondernemers in Haarlem televisie-
schermen op hun terras plaatsen mits 
deze naar de zaak zijn toegekeerd. 
"Nee, inderdaad dus niet naar de 
straatkant", zegt burgemeester Bernt 
Schneiders van Haarlem. "Dat is om 
te voorkomen dat het op de openbare 
weg volstroomt met voetbalsuppor-
ters, daarmee zou de veiligheid in 
gevaar kunnen komen."

door René Snoeks

Op de terrassen in Haarlem mag 
wel alcohol gedronken worden in 
tegenstelling tot Amsterdam, waar 
de burgemeester het daar verboden 
heeft. Er mag niet met buitentaps 
gewerkt worden en er moet toezicht 
zijn door het personeel. "Ik ga ervan 
uit dat de horecaondernemers het 
zelf goed in de gaten houden. Het 
moet een feestje worden voor ieder-
een", gaat Schneiders verder. Mocht 
het Nederlands elftal de halve finale 
en de finale halen dat zal er helaas 
geen vertoning van die wedstrijden 
op een groot scherm op de Grote 
Markt te zien zijn. Schneiders tot 
slot: "We hebben dan geen idee 
hoeveel mensen er naar de markt 
komen. We kunnen hun veiligheid 
niet garanderen. Bij calamiteiten 
hebben we geen goede vluchtwe-
gen."
Wat de Oranje-versieringen betreft 
aan de openbare weg is Haarlem 
soepel. Daar wordt niet op gecontro-
leerd, zoals in Amsterdam. Alleen 
als daar aanleiding toe is, zoals bij-
voorbeeld als de hulpdiensten niet 
fatsoenlijk door een straat kunnen 

vanwege alle oranje vlaggenslin-
gers die er hangen.

Zandvoort
Burgemeester Niek Meijer van 
Zandvoort laat weten dat scher-
men op terrassen zijn toegestaan, 
mits de achterkant van het scherm 
naar de straat is gericht. Op de ter-
rassen mag gewoon alcohol worden 
geschonken en genuttigd. "Ik ga er 
van uit dat het een feestje wordt. 
In goed vertrouwen dus. Alleen als 
blijkt dat dat vertrouwen wordt 

geschonden, zal er worden gehand-
haafd."

Heemstede
Met een horecavergunning mag er 
getapt worden op de terrassen in 
Heemstede, laat een woordvoerster 
weten. 
Het plaatsen van televisieschermen 
in het publiek domein is niet toege-
staan. In een nader overleg met de 
politie kan voor sommige horeca in 
de inrichtingen of op een terras een 
uitzondering worden gemaakt. Dit 

onder voorwaarde dat het scherm 
niet zichtbaar is vanaf de openbare 
weg.
De gemeente Bloemendaal volgt 
Haarlem aangaande het horecabe-
leid tijdens de EK. "Op de terrassen 
kan gewoon een biertje gedronken 
worden", aldus woordvoerster Bian-
ca Groenewegen. Net als in Haar-
lem mag er niet met een buitentap 
gewerkt worden. Televisiescher-
men zijn toegestaan op voorwaarde 
dat deze afgeschermd worden van 
de openbare weg. x

Laat het feest maar losbarsten
Regiogemeenten soepel met 'EK-regels' voor de horeca

De Oude Weg aan de rand van de Haarlemse Sportheldenbuurt, Waarderpolder; 
als elke twee jaar uitbundig en vrolijk versierd (Foto: R.S.P. ©2012, met dank 
aan Pressrord Public Relations).

Geconcentreerde gezichten op het Zandvoortse strand tijdens het WK van 2010 
(Foto: www.ovmfotografie.nl). x

bennebroek - De maand juni staat bij 
Linnaeushof geheel in het teken van 
het Europees Kampioenschap Voetbal 
met vier EK-weekenden. Kinderen die 
verkleed komen als Oranjefan of als 
speler van het Nederlands Elftal krij-
gen korting en een leuk cadeau.

Het eerste EK-weekend is zaterdag 
9 en zondag 10 juni, het laatste is 
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli, 
de dag van de EK-finale. Ieder EK-
weekend is Linnaeushof oranje 
gekleurd en zijn er extra activitei-
ten. In het eerste weekend Panna 
knock-out voetbal, het tweede 
weekend Levend tafelvoetbal, het 
derde weekend een Tafelvoetbal-
competitie en in het vierde een 
laatste EK-weekend opnieuw Panna 
knock-out voetbal.
Kinderen die tijdens de EK-weeken-
den verkleed komen als Oranjefan 
of als speler van het Nederlands elf-
tal krijgen € 2,- korting en een leuk 

cadeau. In het restaurant krijgen 
bezoekers bij bestelling van een 
Bennie Broek Box bovendien een 
limited edition oranje raketijsje 
cadeau. Linnaeushof in Bennebroek 
heeft ruim 350 speeltoestellen en 
attracties. Voor kleine en grote, voor 
valide en minder valide kinderen. 
Er zijn kabelbanen, een trampoline- 
en luchtkussencentrum, waterfiet-
sen, motorskelters, funny-wheels, 
hobbelfietsen, minigolfbanen en 
een superglijbaan. Spectaculair 
zijn het elf meter hoge Piratennest, 
de negen meter hoge Toffe Toren, 
het Pioniersdorp en waterspeeltuin 
De Oase. De grootste speeltuin van 
Europa is ook een geschikte locatie 
voor verjaardagspartijtjes, groeps- 
en schoolreizen en bedrijfsuitjes. 
Linnaeushof besteedt veel zorg aan 
de veiligheid. Getraind personeel 
let op de kinderen.
Kijk voor meer informatie op www.
linnaeushof.nl. x

Ook Linnaeushof staat in
het teken van EK voetbal

haarlem/santpoort - Op zaterdag 9 
juni van 13.00 tot 16.00 uur vindt 
het Verhalenfestival Kennemerland 
weer plaats in de Stadsbibliotheek 
Haarlem en in zeven deelnemende 
hofjes. Op deze sfeervolle locaties 
laten ervaren vertellers het publiek 
hun mooiste verhalen horen. De 
optredens worden  afgewisseld met 
levende muziek. Per locatie start er 
elk heel uur een nieuwe voorstel-
ling. Op zaterdagavond van 20.30 tot 
22.30 uur wordt het Verhalenfestival 
voortgezet in de Ruïne van Brederode 
in Santpoort-Zuid. Ook op deze bij-

zondere locatie valt te genieten van 
verhalen met muzikale omlijsting. 
Meer informatie is te vinden op www.
vertelkunsthaarlem.nl.
Deelnemende locaties in Haarlem 
zijn het Hofje van Bakenes (Wijde 
Appelaarsteeg 11), het Zuiderhofje 
(Zuiderstraat 12), het Wijnbergshofje 
(Barrevoetestraat 4), het Hofje van 
Noblet (Nieuwe Gracht 2), het Hofje 
'In den Groenen Tuin' (Warmoesstraat 
23), het Frans Loenenhofje (Witte 
Herenstraat 24), de Bibliotheek Haar-
lem (Gasthuisstraat 32) en het Prove-
niershof (Grote Houtstraat 140). x

Verhalenfestival Kennemerland

haarlem - De spanning stijgt nu de 
selectie van het Nederlands elftal is 
afgereisd naar Krakow: nog een paar 
dagen en dan staat de eerste wed-
strijd van het EK op het programma 
tegen Denemarken.

Ook voor de organisatie van het EK 
Event in het voormalige stadion 
van HFC Haarlem zijn het drukke 
dagen. Zo zijn er op het laatste 
moment nieuwe artiesten aan het 
programma toegevoegd, en mogen 
kinderen tot en met 10 jaar gratis 
naar binnen.
Naast Dries Roelvink en Wesley 
Klein zal Dj Nathassia D haar 
opwachting maken met een live 
optreden. Zij timmert internatio-
naal flink aan de weg, onder meer 
in Engeland en op partyeiland Ibiza. 
De kersverse dj wil graag de Neder-
landse dancescene veroveren.

De Haarlemse Dj's mark Boon en Just 
Regular Guys, onder meer bekend 
van het Edit festival in de Waarder-
polder van afgelopen week, zorgen 
voor een spetterend slot. "De hele 
stad kleurt inmiddels oranje met 
onze posters. Bovendien zijn er de 
hele week promotieacties met spe-
ciale prijzen, zoals tijdens Haarlem 
shopping night", zegt organisator 
Casper Gillisse.
Het evenement is ook niet onopge-
merkt gebleven bij verschillende 
radiostations. Het programma 
EKNH van RTVNH besteedt er de 
gehele week aandacht aan door 
gratis kaarten weg te geven. Haar-
lem 105 doet live verslag van het 
event.
Kaarten voor het evenement zijn te 
koop bij de Free Record Shop en via 
www.sportievezaken.nl. x

EK Event zo goed als rond
DJ's zorgen voor spetterend slot

Zondag 10 juni

Babak-o-doestan

15.00 | Vijfkoppige formatie rond 
de Iraanse componist/zanger 
Babak Amiri speelt Perzischt-
alige liederen met invloeden van 
jazz, fado en Turkse en Iraanse 
muziek. Gratis [na afloop collec-
te]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl. Hierna zomerstop.

Tangosalon aan Zee

17.00 | Traditionele tangos worden 
afgewisseld met moderne [neo- en 
electro-] tangos, tangowalsjes en 
milongas. € 10,-. Strandpaviljoen 
Meijer aan Zee, Strandafgang de 
Favauge paviljoen 16 in Zand-
voort. www.elcabeceo.nl

Zomeravondconcert

19.30 | Ribattuta Ensemble o.l.v. 
Dick Duijst Concert. Werken van 
o.a. Fauré [Messe Basse], Hakim 
[Messe Solenelle à 8]. Grote of St. 
Bavokerk in Haarlem. www.bavo.
nl

Dan maar niet gelukkig!

20.30 | Intrigerend, hilarisch en 
innemend cabaretprogramma 
van Veldhuis & Kemper over 
Geluk met een grote G. € 26,-. 
Theater Caprera. x

haarlem - Op zaterdag 9 juni ont-
moet vrouwenkoor MetaMorfose 
uit Haarlem de Vechtse Parels uit 
Maarsen. Beide koren staan onder 
leiding van Carole Kroese. Om 
13.15 uur in de Grote Bavo en om 
16.00 uur op het Hortusplein (bij 
de Jopenkerk) zingen de vrouwen 
een gevarieerd programma. Van 
Purcell tot Benny Neyman, het 
publiek hoort het allemaal. Vrou-
wenkoor MetaMorfose maakt 
tevens  van deze gelegenheid 
gebruik om nieuwe zangeressen 
vanaf 50 jaar te interesseren voor 
haar koor. Voor meer informatie 
kan men bellen met Lieve Hans-
sen (023-5333331) of Jeannette 
Caspers (023-5327500). x

Koorzang

haarlem - Ook dit jaar staat de Mars 
der Muzikanten weer op de agen-
da. Om 13.00 uur op 10 juni wordt 
er gestart door de Schuimkragen 
met een kort voorprogramma. Om 
13.30 uur is de opening door een 
selectie van Haarlemse muzikan-
ten. Daarna geven elk kwartier 
diverse bands acte de présence. 
Het programma heeft een thema, 
namelijk de jeugd heeft de toe-
komst, Daarvoor zijn dit jaar enke-
le jeugdbands uitgenodigd: Jeugd-
band Rheden en Jeugdband Adest 
Musica. Uiteraard is Jong Damiate 
Haarlem ook van de partij. Naast 
de optredens van X2-Band, Blij 
met Muziek, Marching band HHK 
en Damiate Band Haarlem is er 
een spectaculaire act van Blaas of 
Glory, een heavy metal Marching 
Band. Als speciale act zullen ruim 
zeven leden van Damiate Band 
Haarlem, HHK, X2-Band en Blaas 
of Glory een gezamenlijk nummer 
brengen, te weten Final Count-
down, met daarna om 16.50 uur 
de traditionele afsluiting van de 
taptoe. Kijk voor meer informatie 
en het volledige programma op 
www.marsdermuzikanten.nl en 
www.blaasofglory.nl. x

De Mars der 
Muzikanten
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bloemendaal/haarlem - "De meesten 
beginnen meteen hard te rennen en 
houden dan niks meer over voor op 
het eind. Door een kilometer uit te 
drukken in 2½ rondje op het sport-
veld kregen ze meer houvast in het 
verdelen van hun krachten", vertelt 
Baidy. Hij stimuleerde de kinderen 
van kinderopvang Schuylenburght 
om mee te doen aan de 'Run for KiKa', 
en ging met ze trainen op het sport-
veld aan de Kleverlaan.

door Louise Leupen

Met die training bouwden de kinde-
ren conditie op en kregen ze inzicht 
in hoe lang een kilometer nou eigen-
lijk is. De KiKa-run vond afgelopen 
zondag plaats in het recreatiegebied 
Spaarnwoude bij een zomerse tem-
peratuur. Rebecca, medewerkster 
bij Schuylenburght: "Wij werken 
dagelijks met kinderen en daarom 
vinden wij KiKa (Stichting Kinderen 
Kankervrij, -red.) zo'n mooi doel om 
iets voor te doen. En we vinden het 
belangrijk dat de kinderen bij ons 
ook weten dat er elders kinderen 
zijn die in het ziekenhuis liggen 
en 's middags niet buiten kunnen 
spelen."
Baidy (29) werkt sinds twee jaar 

bij het kinderdagverblijf dat ook 
buitenschoolse kinderopvang ver-
zorgt. Toen zijn collega's Rebecca 
en Bianca begin voorjaar voorstel-
den om mee te doen aan de KiKa-
run, was hij meteen enthousiast. In 
zijn leven heeft hij veel moeilijke 
momenten doorgemaakt en wist 
zich toen gesteund door mensen 
om hem heen. Elke kans om voor 
anderen iets te kunnen beteke-
nen, grijpt hij aan. En zeker nu het 
om kinderen gaat: die spelen een 
belangrijke rol in zijn leven.
Baidy woonde vroeger in Maureta-
nië en maakte daar verschrikkelij-

ke dingen mee; in een burgeroorlog 
werden zijn zusje en zijn moeder 
vermoord. Hij vluchtte daarna met 
zijn vader, maar zes jaar later werd 
ook zijn vader vermoord. Baidy 
vroeg toen asiel aan in Nederland, 
nu twaalf jaar geleden. Hij kwam 
terecht in het Ripperda-asielzoe-
kerscentrum in Haarlem. Als vrije-
tijdsbesteding kon er gevoetbald 
worden bij diverse clubs in de regio. 
Baidy kwam zo bij BVC Bloemen-
daal terecht. Hij bleek echt voet-
baltalent te hebben en werd daar 
gevraagd voor het eerste elftal. Hij 
vond dat fantastisch en wilde als 
dank zich nuttig maken voor de 
club. Hij maakte de kleedkamers 
schoon, trok de lijnen over de vel-

oplage 30.735 exemplaren

Kennemerland Zuid

Nieuwsblad voor Aerdenhout, Bentveld, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort

 14 - 6 - 2012 20 pagina's

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Specialisten bij uitvaartverzorging en rouwverwerking

Zie elders in
deze krant
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op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor elkaar
Warmlopen voor het goede doel

Het is gelukt, de finish is gehaald. Baidy klapt enthousiast voor de kinderen met 
wie hij zojuist de vijf kilometer heeft gerend (Foto: Louise Leupen).

regio - Bij de politie zijn meldingen 
binnengekomen dat mensen thuis 
telefonisch benaderd zijn door 
een persoon die zich uitgeeft als 
medewerker van een groot com-
putersoftwarebedrijf. Aan de tele-
foon wordt in gebrekkig Engels 
meedegedeeld dat de gebelde per-
soon schadelijke software op zijn 
of haar computer heeft staan en 
dat ze dit via de telefoon kunnen 
oplossen. Door een programma op 
de computer te downloaden zou 
'het probleem' verholpen worden. 
Dit verhaal is echter niet waar. 
Tot nu toe is er geen informatie 
bekend dat mensen gedupeerd 
zijn door deze manier van oplich-
ting, maar de politie wil mensen 
wel waarschuwen. Indien mensen 
benaderd worden, dan wil de poli-
tie dit graag weten. Dit kan door te 
bellen met de lokale politie via het 
telefoonnummer 0900-8844. x

Poging oplichting

Vervolg zie elders

Mooie scoreMooie score

'Expositiedebuut''Expositiedebuut'
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Kan ik wel op vakantie?

“Mijn moeder is 82 en mijn vader 88. Hij is vergeetachtig en mijn moeder 
gaat lichamelijk en geestelijk achteruit. Het is een mooi stel samen maar 
mijn moeder kan de zorg voor mijn vader nauwelijks nog opbrengen. Ik 
ben bijna dagelijks voor mijn ouders aan het zorgen; naar het ziekenhuis, 
����� ��� �	
��� ����
�������� ����� ���
� ��������� ��������� ��������
noem maar op. Maar ik wil straks wel graag met mijn eigen gezin op 
vakantie. Hoe moet ik dat nu regelen?”

Deze situatie is voor velen herkenbaar; een liefdevolle dochter 
die zo druk is met de zorg voor haar ouders dat ze zonder hulp 
niet met een gerust gevoel op vakantie kan. Van de circa 3 miljoen 
mantelzorgers die vergelijkbare hulp bieden aan ouders, heeft 25% 
behoefte aan het tijdelijk overnemen van de zorg, bijvoorbeeld in 
de vakantieperiode.

Home Instead Thuisservice biedt speciaal voor dergelijke situaties 
tijdelijke overbruggingszorg. In overleg met u maken we een 
programma dat geheel op uw situatie en uw wensen is afgestemd.   
Onze ervaren CAREGivers zorgen  er voor dat u met een gerust 
gevoel op vakantie kunt gaan!

Heeft u interesse in een zorgeloze vakantie, neem dan contact met 
ons op!

T: 023 8200392
www.homeinstead.nl
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Dorette salon de beauté
Uw Mini Spa in hartje Bloemendaal 

Ontspan, onthaast, geniet!

Specialist in: Pedicure, Hand- en 

Feet Treatments OPI, Waxen o.a. 

“de Brazilian”, Huidproblemen.

U kunt dezelfde dag nog terecht 

Boek vanaf nu online 

www.dorette.info

Bloemendaalseweg 23
Bloemendaal 023-5252602

den en ging helpen met het trainen 
van de jeugd. "Het is geweldig om 
met kinderen te werken omdat ze 
zo eerlijk zijn", vertelt hij enthou-
siast. "Ik word blij als ze me een 
glimlach schenken. En ze zeggen 
gewoon wat ze vinden en verbete-
ren mij meteen als ik taalfouten 
maak." Op aanraden van oud-inter-
national Willem van Hanegem 
haalde hij zijn trainersdiploma.
Baidy speelde zo goed dat BVC Bloe-
mendaal twee keer achter elkaar 
promoveerde en clubs als Vitesse, 
AZ en Haarlem hem wilden hebben. 
Maar door zijn status als asielzoe-
ker mocht hij daar niet op ingaan. 
Toen hij acht jaar geleden het land 
uit moest kwam heel Bloemendaal 
in verzet. 
Zijn vrijwillige bijdrage aan de 
samenleving en zijn positieve 
levensinstelling hadden hem zeer 
geliefd gemaakt bij jong en oud. 
Ook vanuit Haarlem kwam steun 
en uiteindelijk kreeg hij een ver-
blijfsvergunning.
Naast zijn werk bij de kinderopvang 
geeft hij nog altijd voetbaltraining 
en speelt hij in het eerste elftal. Hij 
is ongeveer elke dag op de club. 
"Door te sporten voel ik me goed. 
Dat vind ik ook een heel leuk extra 

aspect van deze actie: de kinderen 
motiveren om te gaan bewegen."

Thema
De afgelopen weken stond op de 
vijf locaties van het kinderopvang-
bedrijf in Haarlem en Heemstede 
alles in het teken van het goede 
doel. Leidster Daniëlle maakte er 
een heel thema van en ontwierp 
donatiebusjes die ze bij de omlig-
gende winkels mocht zetten. Ver-
der maakten de kinderen tekenin-
gen en posters en verkochten ze 
zelfgemaakte armbandjes en cake-
jes op de Kleverparkdag en hiel-
den een grabbeltonactie tijdens de 
Jaarmarkt in Heemstede. De deel-
nemers aan de run konden zich 
laten sponsoren door bijvoorbeeld 
vrienden en familie. Alles bij elkaar 
bracht de actie van Schuylenburght 
€ 1700,- op voor KiKa.
Op de KiKa-dag stonden verschil-
lende afstanden op het programma. 
Het wedstrijdelement telde op deze 
dag niet. Iedereen die gelopen had, 
waaronder ook ex-kankerpatiëntjes, 
straalde iets van blijdschap uit; mis-
schien dat hardlopen op zo'n dag als 
deze iedereen ook (on)bewust deed 
beseffen hoe fijn het is als je gezond 
mag zijn. x

Vervolg van voorpagina

Onder leiding van Danielle (links) en Baidy (midden) was er de afgelopen tijd 
hard gewerkt om zoveel mogelijk geld op te kunnen halen voor KiKa (Foto: Louise 
Leupen). x

bloemendaal - Met de aanstelling vori-
ge week van projectmanager Monique 
Schuttenbeld, zal het dossier Els-
woutshoek hopelijk snel vlot worden 
getrokken. Het project was vastgelo-
pen - de rechter sprak op 29 maart 
zelfs over "uit de klauwen gelopen." 
Het vlot trekken en afwerken van het 
dossier moet nu voorrang krijgen en 
over het 'hoe' van het vastlopen heb-
ben we al uitvoerig geschreven. Toch 
vraag je je af 'waarom' de gemeente 
het project heeft laten vastlopen. Het 
antwoord is schokkend: de gemeente 
beschouwt de Slewe's als nouveau 
riche, zeg maar patsers.

door Ruud Vader

Deze krant beschikt over stukken 
waaruit onder anderen blijkt dat de 
contacten tussen de eigenaren van 
Elswoutshoek (EWH) en de gemeen-
te in het begin (2010) goed verlopen. 
De verantwoordelijke ambtenaar 
schrijft in een e-mail van 13 april 
2012: "Dan slaat de stemming om 
en krijgen de mails van de broers 
Slewe een andere toon. Het lijkt of 
de Slewes denken dat er een com-
plot tegen hen wordt gesmeed, ver-
trouwen ontbreekt."
Je zoekt in de gemeentelijke stuk-
ken tevergeefs naar zelfreflectie 
over het omslaan van de stemming. 
De broers Slewe kunnen dat wel 
verklaren. Ze kwamen er namelijk 
na een aantal maanden achter dat 
een door de gemeente geadviseerde 
vergunningsprocedure helemaal 
niet nodig was geweest. Inmiddels 
was er veel tijd verlopen en had-
den ze forse kosten gemaakt voor 
herhaalde aanvragen en allerlei 
eveneens onnodig onderzoek. Daar 
werden ze niet vrolijk van. De zaak 
begon later in 2010 te escaleren en, 
zoals geconstateerd door de onder-

zoekscommissie Jeltes, maatrege-
len om te de-escaleren hebben niet 
gewerkt.

Nouveau Riche
Gedrag kan soms worden verklaard 
uit wederzijdse denkbeelden. De 
Slewe's dachten en denken dat 
ze worden tegengewerkt. En de 
gemeente dacht en denkt dat de 
Slewe's lastige klanten zijn. Dit 
komt loepzuiver naar boven als de 
gemeente in oktober 2011 advies 
vraagt aan de VNG over hoe je 
het beste: "Intimidatie (…) door 
(zulke lastige klanten) kunt tegen-
gaan." In de adviesaanvraag licht de 
gemeente toe: "Hij en zijn broer (de 
Slewe's - red.) hebben als 'nouveau 
riche' een landgoed in de gemeen-
te Bloemendaal gekocht en willen 
daar van alles mee. (….). Het gaat 
niet allemaal zoals meneer wenst 
en ondertussen is gemiddeld één 
ambtenaar elke werkdag met beide 
heren bezig. De heer Rob Slewe is 
de ergste, maar zijn broer Hans kan 
er ook wat van (…)."
De VNG adviseert om politie en 
justitie in te schakelen: "(....) Zoek 
contact met de sterke arm, ook als u 
twijfelt over eventuele strafbare fei-
ten." De gemeente volgt dit advies 
op, de politie doet zelfs invallen op 
Elswoutshoek, maar aangiftes van 
strafbare feiten die door de broers 
zijn gepleegd komen er niet van. In 
mei 2012 ontdekken de broers dat 
zij worden beschouwd als 'nouveau 
riche' en zoeken uit wat dat bete-
kent. In de commissie Bestuur & 
Middelen op 22 mei leggen ze uit: 
"Dit wordt veelal als schertsende 
of minachtende term gebruikt om 
personen aan te duiden die tot 
een hogere sociale klasse en wel-
vaartsniveau zijn opgeklommen, 
maar hun geld op een patserige en 

opvallende wijze uitgeven." Ze ver-
moeden dat scherts hier niet aan de 
orde is en werpen de typering met 
felle bewoordingen van zich af - ze 
zullen zich er ernstig tegen verzet-
ten om zo te worden afgeschilderd. 
Dat vindt de gemeente ongetwijfeld 
weer lastig.

Erg positief
In de commissievergadering komt 
ook naar voren dat de gemeente na 
de adviezen van de commissie Jeltes 
is doorgegaan met het afwijzen van 
vergunningsaanvragen per aange-
tekende brieven. En dat er provin-
ciaal advies is gevraagd over EWH, 
zonder meezending van het RCE 
advies over het revitaliseringsplan. 
(RCE = Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed). Dat had de commissie Jel-
tes nu juist beoogd, maar wethou-
der Tames Kokke wil dat de provin-
cie een waardevrij advies geeft, niet 
beïnvloed door andere adviezen. 
Voor de Slewe's is dat jammer, want 
het RCE advies is, om het zacht te 
zeggen, erg positief over hun plan-
nen. Misschien kan de nieuwe pro-
jectmanager dit advies alsnog toe-
voegen aan het provinciale dossier. 
De stroom aangetekende brieven 
blijft voorlopig nog even doorgaan 
want, zegt Kokke: "Wij moeten ons 
houden aan termijnen, die kunnen 
alleen maar worden opgeschoven 
als de aanvragers daar zelf om ver-
zoeken." Waarom heeft de wethou-
der niet zelf contact gezocht met 
de aanvragers, wil de commissie 
weten. Kokke: "Dat heb ik gedaan, 
maar we komen er niet uit." Nu 
maar hopen dat de nieuwe project-
manager er in slaagt haar opdracht 
te vervullen. x

Gemeente probeerde eigenaren
Elswoutshoek te criminaliseren

Uit vertrouwelijke correspondentie blijkt:

(Foto: Ruud Vader).

heemstede - Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin organiseert een themabijeen-
komst over gamen en internetgebruik 
onder jongeren. Deze bijeenkomst 
vindt plaats op woensdag 4 juli van 
20.00 tot 22.00 uur bij Casca in de 
Luifel aan de Herenweg 96 in Heem-
stede.
 
Surfen en gamen is onder jongeren 
bijna populairder dan televisie kij-
ken. Jongeren gebruiken internet 
voor verschillende doelen. Voor het 
zoeken van informatie, voor com-
municatie onderling en voor ver-
maak. Vrijwel alle jongeren gebrui-
ken internettoepassingen als sur-
fen, MSN'en, e-mailen, downloaden 
en online games spelen. De laatste 
jaren is het gebruik van sociale net-
werken zoals Hyves en Facebook 
flink toegenomen.
Ouders lopen tegen vragen aan als: 
'Wat doet mijn kind eigenlijk op 
internet? Welke games speelt hij/
zij? Is het schadelijk als mijn kind 
veel achter de computer zit? Hoe 
maak ik gamen en internetgebruik 
bespreekbaar? Welke grenzen stel 
ik als ouder?
Bovenstaande vragen zullen aan 
bod komen op de thema-avond over 
gamen en internetgebruik onder 
jongeren. Voor deze themabijeen-
komst kan gereserveerd worden 

bij Casca, tel. 023-5483828 - keuze 1 
en bereikbaar maandag ttot en met 
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur), of 
stuur een e-mail naar info@casca.
nl onder vermelding van thema-
avond gamen en internet. De zaal 
is geopend vanaf 19.30 uur. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze 
bijeenkomst.
Voor meer informatie over deze 
themabijeenkomst of voor andere 
vragen, kunnen mensen contact 
opnemen met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede. x

Themabijeenkomst: 'Gamen en
internetgebruik onder jongeren'
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Squash Haarlem - Kleverlaan 204 – 2023 JM Haarlem

 023 - 527 52 41 www.squashhaarlem.nl

Jaar lang genieten
van je vakantiegeld!

Nu 12 maanden onbeperkt sporten

€ 275,00 p.p.
Of € 26,50 per maand (1e maand gratis).

Deze aanbieding is geldig t/m 28 juni 2012

NIET
THUISKOMEN 

MET
ONGEWENSTE
SOUVENIRS?

GEZOND OP REIS, GEZOND WEER TERUG!
De GGD geeft reisvaccinaties om infectieziekten te voor komen en adviseert: 
ga verstandig om met water en voedsel en neem voorzorgsmaat regelen tegen muggen en teken. 
  
Zo neem je geen ongewenste ‘souvenirs’ mee van vakantie. 

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.GGDKENNEMERLAND.NL 
OF BEL 023 789 1616.
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

vogelenzang - Geen unieke, maar wel 
een bijzondere gebeurtenis op de Zil-
kerduinweg 404. Vorige week beviel 
Ridgeback Amber van liefst zestien 
pups. Volgens baasjes Frits van den 
Broek en Ineke Duits was dat niet 
helemaal gepland.

door Ruud Vader

De Nederlandse vereniging van 
Rhodesian Ridgebacks laat weten 
dat een worp gemiddeld bestaat uit 
tien tot twaalf jongen. Maar zestien 
is geen record, het komt wel vaker 
voor en er zijn soms uitschieters tot 
twintig.
Van den Broek legt uit hoe het onge-
lukje in zijn werk ging: "De loopse 
periode van Amber (3 jaar) was vol-
gens ons al drie weken over, maar 
uit voorzorg hield ik haar toch aan 
de riem. Aangezien geen enkele 
hond interesse toonde mocht ze 
los. Na een wandeling van goed 
een half uur waren wij een paar 
honderd meter van de auto. Amber 
liep achter mij en had kennelijk een 
mooie reu gezien, want voor ik het 
wist werd ze onverwachts gedekt 
door een mooie Ridgeback reu. Dat 
blijkt achteraf zoon Djimba te zijn 
van een kampioen Ridgeback - een 
geluk bij een ongeluk. Op de foto 
zie je het resultaat. Zaterdag kwam 
om 14.30 uur de eerste pup en om 
01.40 uur de laatste. Ons hele week-
end lag ondersteboven. Amber was 

moe, maar gelijk volkomen moeder. 
Hoe het kan weet ik niet, maar zij 
wist er meer van dan wij denkende 
mensen. Gelijk de navelstreng door-
bijten en wassen. Door het wassen 
werden de pups gemasseerd, waar-
door de ademhaling op gang kwam. 
Als het iets te lang duurde nam ze 
het kopje in haar bek, mogelijk 
om te beademen. Wij dachten: 'ze 

bijt hem toch niet dood?' Maar nee 
hoor, na enig gehijg van de pup...
piepen...en dan laten weten: ik ben 
er...en nu eten! Uiteindelijk dus zes-
tien prachtige pups, zeven reutjes 
en negen teefjes."
Kan Amber dat allemaal wel aan? 
Duits: "Nauwelijks, we zijn de hele 
dag druk bezig met flesjes om bij 
te voeden."
Een Mechelse herdershond heeft 
vorigens vorig jaar op een boerderij 
in België Bekegem zestien puppies 
op de wereld gebracht, nadat ze er 
een jaar eerder elf had gekregen. 
In 2009 schonk een Duitse dog in 
Nederland ook al eens het leven aan 
zestien pups. Bijkomend probleem 
voor deze fokker waren destijds de 
namen, want in één worp moeten 
die met dezelfde letter beginnen. 
En in dit geval was dat de X... x

Zestien in één worp!
Rhodesian Ridgeback Amber kan flink aan de bak

Een 'ongelukje' leverde Amder in één klap zestien kleintjes op (Foto: Christa 
Warmerdam).

(Foto: Christa Warmerdam). x

bennebroek/heemstede - Op 6 juni 
vond de jaarlijkse zeilregatta plaats 
van de Lionsclub Heemstede-Ben-
nebroek om geld in te zamelen voor 
watersport voor gehandicapten. De 
gift geeft mensen met een lichame-
lijke, zintuiglijke of verstandelijke 
handicap de mogelijkheid om actief 
de watersport te beoefenen zonder 
extra kosten. Dat vereist veel aan-
dacht, voorzieningen en begeleiding. 
Daardoor is er extra geld nodig om 
deze mensen  tegen normale kosten 
een vakantie op het water te kunnen 
bieden. De stichting Sailwise voor 
mensen met een handicap, is voor 
haar functioneren afhankelijk van 
giften.

door Ruud Vader

De Lionsclub doet al jaren een 
beroep op de gezonde watersport-
liefhebbens om hun minder bedeel-
de collega's hiertoe in staat te stel-
len, in ruil voor een onvergetelijke 
zeildag op het IJsselmeer. Weer of 
minder weer (dit jaar wat natter dan 
gewoonlijk), de sfeer aan boord is 
altijd uitstekend.
Het concept is even eenvoudig als 
succesvol gebleken: bedrijven of 
organisaties huren via de Lionclub 

Heemstede-Bennebroek één van 
de karakteristieke schepen van de 
'bruine vloot' (tjalken, klippers, 
schoeners of aken) en beleven een 
ontspannen inspannende dag met 
hun relaties of personeel. Na een 
ontvangst in de haven van het Enk-
huizer Zuiderzeemuseum volgt een 
geheel verzorgde zeildag, actief of 
minder actief, onder de zorgzame 
hoede van een professionele schip-
per, bemanning en cateraar. Drie-
honderd deelnemers op elf schepen 
zorgden dit jaar voor een opbrengst 
van € 6.000,-.
De prijzen gingen dit jaar naar Pie-
ters Bouwtechniek Haarlem (1) met 
de stevenaak 'La Bohème', Elsevier 
Media/Reed Business, Amsterdam 
(2) met de 2-mastklipper 'Water-
wolf' en Conceptus B.V. Apeldoorn 
(3) met de Lemster aak 'Brandende 
Liefde'. Door deze jaarlijkse Regatta 
heeft de Lionsclub Heemstede-Ben-
nebroek de afgelopen twintig jaar 
al meer dan een kwart miljoen euro 
aan goede doelen kunnen schen-
ken. x

Twintigste Lions Zeilregatta
opnieuw een groot succes

€ 6.000,- euro voor gehandicapten

Het was tijdens de twintigste regatta 
een beetje natter dan vorig jaar (Foto: 
Margriet Lakeman - Holland Sail).

aerdenhout - Het overvallenteam 
heeft een onderzoek ingesteld naar 
een woningoverval in Aerdenhout. 
Rond 14.00 uur kwam bij de politie 
de melding binnen van bewoners 
aan de Boekenroodeweg, dat zij in 
de ochtend waren overvallen door 
meerdere, onbekend gebleven 
mannen. De mannen hadden de 
bewoners vastgehouden en hierbij 
raakten twee bewoners lichtge-
wond. De daders zijn na de overval 
met onbekende buit vertrokken, 
vermoedelijk in een wit busje. Het 
overvallenteam heeft direct na de 
melding een onderzoek ingesteld 

en de politie heeft de omgeving 
van de Boekenroodeweg enige tijd 
afgesloten voor nader onderzoek. 
Het overvallenteam is op zoek naar 
getuigen die mogelijk iets van deze 
overval gezien hebben. De overval 
is gepleegd rond 11.15 uur. Mocht 
iemand rond dit tijdstip in de omge-
ving van Aerdenhout iets verdachts 
hebben gezien òf meer informatie 
hebben over deze overval, dan wor-
den zij vriendelijk verzocht contact 
op te nemen met het Overvallen-
team. x

Woningoverval Boekenroodeweg

(Foto: Michel van Bergen).

haarlem/regio - Het Kennemer Gast-
huis start met www.ziekenhuisplan-
ner.nl. Via deze website kunnen fami-
lieleden, vrienden of kennissen van 
een patiënt elkaar informeren over 
diens gezondheid. Via een agenda-
functie kan ook het ziekenbezoek op 
elkaar worden afgestemd.

Familie, vrienden of kennissen kun-
nen zich bij de website aanmelden 
en een account aanmaken. Men kan 
inloggen door gebruik te maken 
van een e-mailadres en een eigen 
gekozen wachtwoord. Via een dag-
boekfunctie kan iedereen elkaar op 
de hoogte houden over het wel en 
wee van de patiënt. Zo is iedereen 

up to date van de meest actuele 
stand van zaken. Daarnaast is er 
een agendafunctie waarin ieder-
een aan kan geven wie er, wanneer 
op bezoek komt. Op deze manier 
wordt het bezoek gespreid en krijgt 
de patiënt niet teveel bezoek op het-
zelfde moment.
Het Kennemer Gasthuis biedt de 
website aan als dienstverlening 
aan patiënten en hun familie of 
vrienden- en kennissenkring. Op 
deze manier hebben ze een eendui-
dig hulpmiddel in handen als het 
gaat om de communicatie over een 
naaste die in het ziekenhuis ligt. 
Het gebruik is gratis. x

Een hulpmiddel voor familie om
informatie te delen over patiënt

KG start met ziekenhuisplanner

zandvoort - Politiemensen hebben 
vrijdag rond 18.00 uur een hen-
nepkwekerij aangetroffen in een 
woning aan de Heimansstraat. 
In de woning werd onder meer 
apparatuur ten behoeve van de 
kwekerij aangetroffen. Ook wer-
den er hennepresten gevonden. 
De hennepkwekerij zal worden 
ontruimd. Twee personen, een 
40 jarige vrouw en een 47-jarige 
man uit Zandvoort, zijn aange-
houden. x

Hennepkwekerij
aangetroffen

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt



  6



 7 

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

BUSTOCHT DOOR HISTORISCH NOORD-HOLLAND

Dinsdag 17 juli naar o.a. De Rijp, Midden Beemster en Monnickendam, 
met maximaal 6 personen. Bestemd voor mensen die moeilijk de deur 
uit komen. Gedeeltelijk gesponsord door Rotary Bennebroek/Heemstede, 
prijs € 12,50 diverse consumpties inbegrepen.
U wordt thuis opgehaald tussen 12:00 en 12:30 uur, terug rond 18:30 en 
19:00 uur

GEZELLIGE MAALTIJDEN/
ONTMOETINGSMOMENTEN

Open eettafels:
- In Bennebroek: elke maandag, woensdag en vrijdag, om 12:30 uur, 

Meerleven
- In Overveen: elke dinsdag, om 12:30 uur, Oldenhove
- In Aerdenhout: elke woensdag, om 12:30 uur, Adventskerk
- In Vogelenzang: elke eerste donderdag van de maand, om 12:30 uur, 

Ontmoetingsruimte Kerkweg 
’t Hemeltje in Bloemendaal kopje koffie: elke maandag, dinsdag 
en woensdag van 10:00 tot 11:30 uur. Vierde woensdag van de 
maand speciale koffieochtend
Diverse spelletjes: iedere maandag van 14:00 tot 16:00 uur
Locatie Noord
Bridgen, biljarten, spelletjes: dagelijks 
De Voghelsanck, Vogelenzang

THEMABIJEENKOMST

Ontdek het Landje van De Boer, rondleiding in proef- en pluktuin, met 
koffie/thee en wat lekkers
Donderdag 21 juni, 10:00 – 12:30 uur 
Bloemendaalseweg 183 te Overveen

WORKSHOPS

Downloaden van bestanden, u leert hoe u informatie, muziek en films 
op uw computer zet
Woensdag 27 juni 15:00 – 17:00 uur

Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat 109, Haarlem

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Bel ons voor meer informatie 

Wij halen u thuis op en brengen u naar een adres in de gehele 
gemeente en naaste omgeving.

Onze vrijwilligers brengen u met hun eigen auto naar uw afspraak 
(zoals arts) en kunnen u ook begeleiden. 

TELEFOONCIRKEL

Iedere ochtend een telefoontje geeft u een veilig gevoel. 
Bel voor informatie ons kantoor.

BEWEGEN, GOED VOOR U!

- Woensdag 20 juni, 10:00 uur: naar Katwijk aan Zee (59 km)
Locatie Zuid

- Woensdag 4 juli, 9:30 uur: naar Spaarnwoude en Ruigoord
Locatie Noord

- Woensdag 11 juli, 10:00 uur: rondom Haarlem
Locatie Zuid

Maandag 2 en 16 juli, 10:00 uur vanaf ’t Panneland

Woensdag 27 juni en woensdag 25 juli, 10:00 uur 
Locatie Zuid

Maandag 30 juli, 10:00 uur korte wandeling, vanaf kerk in Vogelen-
zang 

Iedere zaterdag, 10:00 uur ‘t Panneland

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK BLOEMENDAAL NEEMT 
JONGEREN SERIEUS!

De zomervakantie is in aantocht en veel jongeren gaan lekker met 
vakantie. Alle vaste activiteiten gaan door tot en met vrijdag 13 juli.

Elke dinsdag van 16:00 – 18:00 uur Girls Only in The Spot in Benne-
broek. Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop en 
gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Elke dinsdag van 19:30 – 21:30 uur Inloopavond in The Spot in Ben-
nebroek. Leeftijd 12 - 20 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Elke woensdag van 14:00 – 16:30 uur Inloopmiddag Dorpshuis in 
Vogelenzang. Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A 

Elke donderdag van 15:30 – 16:30 uur sport & spel Bennebroek
Leerlingen van groep 5-8 van Sparrenbosschool kunnen in de gymzaal 
gratis meedoen aan o.a. basketbal, voetbal, volleybal, trefbal.
Locatie: Sparrenbosschool

Elke vrijdag van 15:00 – 17:00 uur Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelen-
zang. Leeftijd 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Elke vrijdag van 16:00 – 18:00 uur GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis 
entree
Locatie: Welzijn Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 125

Elke vrijdag van 19:30 – 22:30 uur Inloop-
avond in The Spot in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis 
entree. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 

KIJK OP 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

i.v.m. recessie
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks, 

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

bloemendaal - Op zaterdag 9 juni 
bezoeken tegen de 200 Bloemenda-
lers de open dag om kennis te nemen 
van de plannen. Ze krijgen uitge-
breide voorlichting over het nieuwe 
werken, technieken, de ontwerpen, 
achtergronden, financiële aspecten 
en risico's. Dat gebeurt in kraampjes 
over diverse onderwerpen, rondlei-
dingen, een discussie sessie en vier 
ronde tafel gesprekken. Veel bezoe-
kers zijn positief over de plannen en 
vinden de informatiedag geslaagd. 
De groep Bezorgde Burgers denk daar 
anders over.

door Ruud Vader

De inhoud van de plannen slaan 
we in dit artikel over, behalve de 
waarneming dat een flink deel van 
de bezoekers daar enthousiast over 
is. Er is al het nodige over gepu-
bliceerd en via de gemeentelijke 
website is over diverse aspecten 
duidelijke informatie te vinden. Je 
kunt zeggen dat met de open dag 
op het punt van informatie en com-
municatie een goede inhaalslag is 
gemaakt.
De sessie over financiën verloopt 

typisch Bloemendaals - het wordt 
een beetje een chaos. In de trouw-
zaal willen ongeveer zeventig men-
sen antwoord hebben op vooraf 
al gestelde vragen. De meesten 
van hen maken zich zorgen over 
de kosten van het project en risi-
co's die worden gelopen en hopen 
dat wethouder Tames Kokke die 
zal beantwoorden. Maar dat doet 
Kokke voorlopig niet. In plaats daar-
van laat hij Esther Geuting, huisves-
tingsdeskundige van de Stec Groep, 
een presentatie geven over onder 
andere 'Het nieuwe werken' zoals 
de ambtenaren dat in het gemeen-
tehuis gaan doen. De presentatie 
duurde langer dan het geplande half 
uur, zodat de zaal zich halverwege 
ernstig begon te roeren: "Waarom 
krijgen we Kokke niet te horen?" 
wilde men weten en: "Nemen we 
niet teveel risico's en kan het niet 
goedkoper?" Geuting benadrukte 
een paar keer dat ze onafhankelijk 

is, dat het project zuiver is begroot, 
maar wel conservatief en dat Bloe-
mendaal zich gelukkig mag prijzen 
dat er zoveel geld in de kas zit - dat 
zorgt er volgens haar voor dat er 
weinig financieringsproblemen te 
verwachten zijn. Tenzij er een wet 
komt die het onmogelijk maakt om 
reserve gelden voor dit project te 
gebruiken.

Politieke keuzes
Op veel vragen reageert Geuting 
met het antwoord dat er politieke 
keuzes zijn gemaakt, waarover 
zij geen oordeel behoort te heb-
ben. Later springt Kokke haar bij 
en gaat op enkele vragen in. Is er 
ook gekeken naar huren in plaats 
van verbouwen? Kokke: "Er zijn in 
de gemeente, op het landgoed Els-
wout na, geen leegstaande panden 
die geschikt zijn. Dat laatste geldt 
voor Elswout ook - wie zou daar nou 
willen zitten?"

Of Bloemendaal over een aantal 
jaren nog wel een zelfstandige 
gemeente zal zijn? Kokke: "Dat is 
wel een van de doelen in ons coa-
litieakkoord." Uit de zaal: "Maar 
er zijn geluiden in Den Haag dat 
er verder gefuseerd gaat worden." 
Kokke: "Ja, maar er zijn ook ande-
re geluiden en wie weet wat een 
volgend kabinet op dit punt gaat 
doen." "Precies", zegt de spreker 
uit de zaal, "daar gaan we dus een 
risico in lopen." Daar is Kokke het 
niet mee oneens, maar: "Helemaal 
zonder risico's gaat het nooit. Pro-
jecten krijg je niet van de grond als 
je blijft wachten tot je op elk detail 
perfecte informatie hebt."
Kokke sluit de sessie af met de 
opmerking dat je over veel aspec-
ten van het project verschillend 
kunt denken. Daar is de zaal het 
mee eens. Een uur later is er aan 

een ronde tafel nog een herkan-
sing om met Kokke te overleggen. 
Daar komt niet veel meer uit. De 
Bezorgde Burgers noemen de bij-
eenkomsten in een persbericht 
'beschamend': "Het college (laat) 
discussies over de financiële onder-
bouwing steevast verzanden in het 
ontkennen van bepalingen in veror-
deningen en het bagatelliseren van 
risico's. (…). Zo werd eens te meer 
duidelijk dat het college niet bereid 
is tot een serieuze discussie."
Het college zelf put hoop uit de vele 
waarderende reacties van (andere) 
bezoekers. Een mevrouw: ""k heb 
zojuist in de trouwzaal ook tegen 
gestemd. Maar nu ik het gebouw 
heb gezien en van de architect heb 
gehoord hoe het er straks uit komt 
te zien ben ik om. Het gaat niet om 
geld alleen. Het wordt een mooi 
gemeentehuis." x

Vragen over risico's en geld blijven
Bezoekers staan op open dag overwegend positief tegen verbouwingsplannen gemeentehuis

De belangstelling voor de open dag was groot. Met de klok mee: Architect Rudy 
Uytenhaak legt uit hoe mooi het wordt; Barend Linders van de groep Bezorgde 
Burgers in debat met wethouder Tames Kokke; Burgemeester en wethouder 
helpen bij het opstellen van de ronde tafel; Aan tafel met de wethouder; met de 
burgemeester en de informatiekraam (Foto's Ruud Vader).

heemstede - Op de Herenweg zijn vori-
ge week woensdag aan het einde van 
de middag drie auto's tegen elkaar 
aan gereden. De kop-staartbotsing 
vond rond 16.00 uur plaats toen 
de voorste automobilist plotseling 
moest remmen. De twee bestuurders 
daarachter merkte dat te laat op, met 
als gevolg dat er een botsing plaats 
vond. Brandweer, ambulance en poli-
tie werden opgeroepen om hulp te 
verlenen. Al snel bleek dat het geluk-
kig allemaal minder erg leek dan in 
eerste instantie werd gedacht en kon-

den de inzittenden zelfstandig uit-
stappen. De brandweer is langs het 
ongeval gereden, maar kon meteen 
doorrijden terug richting de kazerne. 
De bestuurder van de voorste auto is 
door het ambulancepersoneel in de 
ambulance nagekeken op mogelijk 
letsel. Het verkeer op de Herenweg 
ondervond enige tijd hinder van 
het ongeval. Een bergingsauto is ter 
plaatse gekomen om de beschadigde 
auto weg te slepen. x

Drie auto's op elkaar

(Foto: Rowin van Diest).
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overveen - Het kan het beste worden 
omschreven als een zeer aangename 
verrassing, dat wat het best bewaar-
de geheim van Overveen wordt 
genoemd. Niet zichtbaar vanaf de 
openbare (Bloemendaalse)weg, toch 
heel centraal gelegen. Alleen een 
bord verraadt dat Het Koetshuys wijn-
outlet gevestigd is naast Loetje aan 
de Bloemendaalseweg. Eenmaal de 
doorgang door, sta je oog in oog met 
een prachtig pand. Gebouwd in 1653, 
toen de weg naar Zandvoort nog over 
de Pruimenlaan langs het gebouw 
liep. Het prachtige pandje blijkt de 
behuizing van Het Koetshuys wijn-
outlet, naast het kleine tuincentrum 
van Koelemij bloembinders.

door Onno van Middelkoop

Freek Koelemij is trots op zijn 
mooie zaak. "Het is eigenlijk ont-

staan vanuit een hobby. Ik ben zelf 
wijnliefhebber en had deze ruimte 
over. Het idee was om partijen wijn 
in te kopen en te verkopen, vandaar 
dat de naam wijnoutlet is gekozen. 
Maar ik heb toch gekozen om ook 
een vaste serie wijnen in het assor-
timent op te nemen. De partijen 
verkoop ik daarnaast."
Door de fraaie ruimte wandelend 
blijkt dat er meer verkocht wordt 
dan wijn. Er ligt ambachtelijke kaas 
van De Reypenaar VSOP, een prach-
tige ambachtelijke kaas uit Woer-
den van minstens twee jaar oud. 
Ook extra vergine Spaanse olijfolie 
staat in fraaie flesjes te wachten. "Ik 
heb iets met ambachtelijke produc-
ten", vervolgt Koelemij. "Er staan 
hier inderdaad meer producten 

dan alleen wijn. Maar die hebben 
allemaal één ding gemeen: ze zijn 
ambachtelijk of ze zijn biologisch 
en komen bij kleine, gespecialiseer-
de bedrijven vandaan."

Heel betaalbaar
Kortom, je kunt bij Het Koetshuys 
allerlei heerlijke zaken halen. En 
het meest verrassend is, dat alles 
heel betaalbaar blijkt te zijn. Zo zijn 
de meeste wijnen verkrijgbaar voor 
€ 3,- tot € 10,- per fles. "We hebben 
ook wel een paar duurdere, maar 
de meeste zijn gewoon goed betaal-
baar."
Als u denkt dat dit alles is, wacht u 
nog een verrassing. Het Koetshuys 
verkoopt ook Cow Parade koeien. 
Levensgrote koeien van fiberglas, 
beschilderd door gerenommeerde 
kunstenaars, toverden al steden als 
Zurich, Kaapstad, Chicago, Mexico 
City, Taipei om in en bont palet 
van kleur en vorm. De wereldbe-
roemde Cowparade is een evene-
ment dat overal kriskras door de 
stad in de openlucht plaatsvindt. 
Wegens het grote succes zijn deze 
bijzondere koeien in een kleinere 
vorm van porselein nagemaakt en 
met de hand beschilderd volgens 
de originele ontwerpen die al heel 
succesvol waren in verschillende 
grote steden. Een uniek product 
van een uniek dier, inmiddels uit-
gegroeid tot een symbool van True 
Art en ware collectors item. De col-
lectie van Het Koetshuys is zeker de 
moeite van een bezoek waard.
Het Koetshuys is de plek voor betaal-
bare mooie wijnen, food & delica-
tesse producten, originele kado 
artikelen en andere zaken voor het 
betere (buiten) leven. Regelmatig 
worden ook wijnproeverijen geor-
ganiseerd. Om het 1-jarige bestaan 
te vieren wordt op zondag 17 juni 
vanaf 14.00 uur een wijnproeverij 
georganiseerd. Zeen uitstekende 
gelegenheid om alle wijnen in het 
assortiment te proeven en kennis te 
gaan maken met het best bewaarde 
geheim van Overveen.
Het Koetshuys Wijnoutlet is geves-
tigd aan de Bloemendaalseweg 256, 
tel. 06-55104344 en is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag, 
door de week tot 18.00 uur open en 
op zaterdag tot 17.00 uur. Zie ook 
www.hetkoetshuys.net. x

'Het best bewaarde geheim'
Wijnoutlet Het Koetshuys viert 1-jarig bestaan

Freek Koelemij is trots op zijn mooie zaak. "Het is eigenlijk ontstaan vanuit een 
hobby" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Robuust, stoer en natuur-
lijk, dat zijn de meubels die gemaakt 
zijn van steigerhout. "Ik noem het 
ook wel moderne meubels waarop 
geleefd mag worden", zegt Pim van 
der Schaft. De ondernemer en vakman 
uit Loosdrecht verkoopt de trendy en 
populaire meubelstukken sinds een 
paar maanden in zijn winkel 'Steiger-
meubels.com' aan de Zandvoortsel-
aan 179 in Heemstede. In het pand 
waar voorheen Wildeboer Makelaar-
dij huisde, zijn verschillende meu-
belontwerpen voor zowel binnen- als 
buitenmeubelen te bewonderen.

door Christa Warmerdam
Steigerhout is dit jaar voor binnen 
en buiten een absolute modetrend. 
Het is dan ook niet zo verwonder-
lijk dat Van der Schaft de 'tijdelijke 
winkel' langer aanhoudt dan in 
eerste instantie de bedoeling was. 
"We wilden hier een maand blijven 
maar omdat het zo'n groot succes is 
gaan we nog een paar weken door. 
Want mensen uit de hele regio heb-
ben inmiddels ontdekt dat we hier 
zitten", legt Van der Schaft uit.
Van der Schaft heeft al zo'n der-
tig jaar ervaring als meubelmaker 
maar laat het maken van meubels 
tegenwoordig over aan zijn per-
soneel. "Ik houd me bezig met de 
organisatie van het bedrijf. In onze 
werkplaats werken uitsluitend 
gespecialiseerde vakmensen en 
worden de meubelen op maat en in 
iedere houtsoort gemaakt. De meu-
bels die wij maken zijn dan ook van 
een hoge kwaliteit. Wij maken geen 
'doe het zelf pakketten', als vakman 
zou ik zoiets ook nooit kunnen ver-
kopen."
Steigermeubels.com verkoopt veel 
via internet maar Van der Schaft 
merkte dat dit voor sommige van 
zijn klanten niet voldoende was. 
"Via internet verkopen we meubels 
in verschillende houtsoorten. Eiken, 
kersen en op het moment is noten 
erg populair. De verkoop via inter-
net is handig en gaat goed, maar ik 
merkte wel dat de klant behoefte 
had om de meubels in het echt te 
zien en het hout te voelen. Als je 
meubels in echt ziet kun je goed 
zien wat er mogelijk is. De klant 
bepaalt namelijk zelf de maten en 

de uitstraling van de meubels. In de 
showroom in Heemstede hebben 
we een ruime keus aan meubels 
gemaakt van nieuw en gebruikt 
steigerhout."
De stoere meubels kunnen het hele 
jaar buiten blijven staan. Van der 
Schaft: "De meubels kunnen even-
tueel behandeld worden met olie in 
White of grey wash. Kussens voor 
op de loungebanken en stoelen zijn 
in verschillende kleuren en designs 
te koop. De kussens zijn regen en 
UV bestendig. Ook hiervoor geldt 
weer dat de klant bepaalt welke 
uitstraling het meubelstuk moet 
hebben."
De steigerhouten meubels doen het 
ook heel goed binnenshuis. Met 
slechts één of twee steigerhouten 
meubelstukken krijgt het interi-
eur meteen een moderne, frisse 
en natuurlijke uitstraling. Steiger-
meubels.com levert onder andere 
eettafels, loungesets, salontafels, 
boekenkasten, TV meubels, dres-
soirs, maar ook horecameubelen, 
interieur voor winkels, scholen en 
kantoren. Steigerhout komt uit de 
bouwwereld en heeft een grijze 
tint. Het unieke van deze houtsoort 
is dat geen deel gelijk van kleur is 
en daardoor een 'eigenheid' en een 
doorleefde uitstraling heeft. Van 
der Schaft: "Daarom passen steiger-
houtmeubels ook in elk interieur 
en in elke tuin."
Steigermeubels.com is te vinden 
aan de Zandvoortselaan 179 in 
Heemstede. Openingstijden zijn 
donderdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.steigermeu-
bels.com. x

Robuust, stoer en natuurlijk
Steigermeubels.com in Heemstede

Pim van der Schaft: "Wij maken geen 'doe het zelf pakketten', als vakman zou ik 
zoiets ook nooit kunnen verkopen" (Foto: Christa Warmerdam).

Robuust, stoer en natuurlijk, dat zijn 
de meubels die gemaakt zijn van stei-
gerhout (Foto: Christa Warmerdam).

bennebroek - Vanaf maandag 7 tot en 
met zaterdag 26 mei werd door de 
Bennebroekse winkeliers en de Stich-
ting Bennebroekse feestweek een 
zomeractie gehouden waarbij vijf-
tien dinercheques voor Bennebroek 
culinair verloot werden. De prijsuit-
reiking vond plaats op donderdag 7 
juni om 20.00 uur bij de feesttent op 
het evenemententerrein. Namens 
de feestweekorganisatie gaf interim 
voorzitter Laurens Schenk aan het 
initiatief van de winkeliers van Ben-
nebroek te waarderen en sprak van 
een prettige samenwerking tussen 
de Stichting Bennebroekse feest-

week en de winkeliersvereniging 
van Bennebroek. Ingrid Zwetsloot, 
secretaris van de winkeliersvereni-
ging, overhandigde de gelukkige 
prijswinnaars hun gewonnen diner-
cheques. Op de foto aanwezig: de 
heer en mevrouw Belonje, de dames 
Smit, Jenkins, Van Laar, Rotteveel en 
De Keulenaar en de heren Strijd en 
Glazenburg. Verhinderd die avond 
waren de heer Van Heumen en de 
dames Slot, van der Meer, Lammerse, 
De Klerk, Bernardus en Zandvoort. 
Zij ontvingen hun prijs al eerder. x

Gelukkige prijswinnaars
Zomeractie Bennebroek

(Publiciteitsfoto).

bennebroek/regio - Politiemensen 
hebben vrijdagavond en in de 
nacht naar zaterdag op alcohol 
gecontroleerd in onder anderen 
Bennebroek. In Bennebroek vond 
de controle plaats aan de Binnen-
weg. Twee personen bleken hier 
met teveel drank achter het stuur 
te zitten. Eén van deze personen 
bleek daarnaast niet in het bezit 
te zijn van een gelding rijbewijs. 

Daarnaast zag een politieman zag 
in de nacht van vrijdag op zater-
dag rond 00.20 uur een bestuurder 
rijden waarvan het vermoeden 
bestond dat hij teveel gedronken 
was. De bestuurder, een 58-jarige 
man uit Heemstede, bleek na een 
ademanalyse op het politiebureau 
een promillage van 2.53 te heb-
ben, terwijl 0.5 maximaal is toe-
gestaan. Het rijbewijs van de man 
is hierop ingevorderd en er is pro-
ces-verbaal opgemaakt. x

Alcoholcontroles
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• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Eurojackpot – de verwachte 
jackpot a.s. vrijdag is € 15 miljoen

- Staatsloterij – Oranjetrekking 
30 juni – prijzenpakket met 
11 x half miljoen

-   17 juni (a.s. zondag) Vaderdag 
– Div. Cadeaukaarten: 

o.a. Media markt, Holland Casino 
Try Out pakket, Karwei ....

S E L E C T W I N D O W S
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vogelenzang - Haar schilderijen maken 
een zeer professionele indruk. Het is 
dan ook bijna niet te geloven dat het 
pas vier jaar geleden is dat Hanneke 
van den Bos uit Vogelenzang  haar 
eerste olieverfschilderij maakte. "Ik 
heb altijd veel getekend maar deed 
daar verder niets mee. Toen de kin-
deren het huis uitgingen vroeg een 
vriendin of ik mee wilde naar een 
schildercursus van Marijke Takken 
in Groet. In eerste instantie had ik 
zoiets van, dat is niks voor mij. Maar 
al snel werd ik enthousiast en merkte 
dat ik het heerlijk vond om met olie-
verf te werken. Vanaf dat moment 
was ik ook niet meer te stoppen."

door Christa Warmerdam

Dat was een goede beslissing want 
het werk dat de 53-jarige Vogelen-
zangse maakt zal menig kunst-
liefhebber in huis willen hebben. 
In haar atelier aan huis maakt de 
schilderes abstract en realistisch 
werk. Haar werk zoals bijvoorbeeld 
een stilleven van balletschoenen, 
een dansende balletdanseres en 

vogels laat zien dat de kunstenares 
in staat is om van een gewoon tafe-
reel, door kleurgebruik en compo-
sitie, iets te maken dat vraagt om 
nog eens extra te kijken.
De gemiddelde beginnende kun-
stenaar start misschien voorzich-
tig op een klein doek, maar dat 
bleek al snel niets voor deze kun-
stenares te zijn. Het eerste wat dan 
ook opvalt bij het werk van Van 
den Bos is, naast dat het prachtige 
werken zijn, dat ze vanaf het begin 
van haar schilderscarrière grote 
doeken maakt. Van den Bos: "Mijn 
eerste werk dat ik maakte was een 
vogel en dat moet je niet op een 
klein doek zetten. Ik hou van spek-
takel en vind het dan ook heerlijk 
om met grote doeken te werken. 
Het werken met olieverf past mij. 
Ik hou van de geur, de mogelijkhe-
den en de uitstraling dat olieverf 
met zich meebrengt. Soms foto-
grafeer ik iets en maak ik daar een 
schilderij van."
Het maken van beeldend werk 
was, voordat zij haar penseel ter 
hand, nam niet helemaal vreemd. 
De kunstenares boetseerde in het 
verleden en maakte verschillende 
schitterende bronzen  beelden. Van 
den Bos kreeg les van de bekende 
beeldhouwer Menno Veenendaal 
(bekend van onder anderen de 
bronzen buste die hij maakte van 
Harry Mulisch). "Toen is ook de 
basis gelegd voor het beeldend kij-

ken. Maar het maken van bronzen 
beelden kost veel geld. Ik maakte 
gemiddeld één beeld per maand en 
exposeerde niet."
Hoewel Van den Bos al aardig wat 
doeken en beelden had staan durf-
de ze het tot nu toe nog niet aan 
om te exposeren. Zaterdag 16 en 
zondag 17 juni is het dan ook haar 
eerste expositie. "Dit is een goed 
moment om te exposeren. De tuin 
is in deze tijd van het jaar op z'n 
mooist en ik wil mijn werk dan ook 
in huis en in de tuin tentoonstel-
len."
Volgens Van den Bos wonen er in 
Vogelenzang veel kunstenaars en 
wordt het tijd dat er een kunstlijn 
wordt opgezet in het dorp. "Ik ken 
in Vogelenzang zo'n vijfentwintig 
mensen die kunst maken. Ik hoop 
dat ze allemaal komen bij mijn 
expositie. Ik wil dan vragen of er 
twee of drie kunstenaars met mij 
een kunstlijn zoals bijvoorbeeld 
de Vijfhoekkunstroute op willen 
zetten."
De expositie van Hanneke van den 
Bos-Van Gestel met abstract en rea-
listisch werk is zaterdag 16 en zon-
dag 17 juni te zien aan de Teylin-
gerweg 62 in Vogelenzang. (Prijzen 
vanaf €150,-) Iedereen is welkom 
om van 12.00 uur tot 18.00 uur een 
kijkje te komen nemen. Kijk voor 
meer informatie op www.hanne-
kevandenbos.nl. x

Olieverf: houden van de geur, de
mogelijkheden en de uitstraling

Expositie Hanneke van den Bos in Vogelenzang

De gemiddelde beginnende kunstenaar start misschien voorzichtig op een klein 
doek, maar dat bleek al snel niets voor Hanneke van den Bos te zijn. Ik hou van 
spektakel en vind het dan ook heerlijk om met grote doeken te werken (Foto: 
Christa Warmerdam).

'Een vogel moet je niet op een klein doek zetten' (Foto: Christa Warmerdam). x

heemstede - Voorafgaand aan de ver-
gadering van de commissie Middelen 
op woensdag 6 juni werd een protest-
bijeenkomst gehouden voor de deur 
van het raadhuis. De culturele orga-
nisaties hadden deze bijeenkomst 
belegd omdat in de kadernota van 
de gemeente Heemstede staat dat er 
flink bezuinigd moet worden. Overi-
gens niet alleen in de culturele sector, 
ook de sportverenigingen, de biblio-
theek, de ouderen en de kinderboer-
derij staan op de bezuinigingslijst. 
Maar de culturelen hadden een eigen 
protest georganiseerd, wat in Heem-
stede al snel een eigen versie van de 
'Mars der Beschaving' mag worden 
genoemd. Keurig, bedaard en geaf-
fecteerd werd er geprotesteerd. 

door Onno van Middelkoop

In de vergadering van de commissie 
Middelen was tijd ingeruimd om in 
te mogen spreken. Daar werd dan 
ook gretig gebruik van gemaakt. 
Maar liefst achttien insprekers 
stonden op de lijst om namens hun 
organisatie de Kadernota 2012 op 
meer of mindere mate af te sabelen. 
Zij konden rekenen op een gehoor 
van 120 mensen publiek. De zaal 
was dan ook overvol. En erg warm.
Het college was ook aanwezig, zij 

het als bankzitters. Luisteren was 
hun devies. En zij luisterden naar 
directeuren, betrokkenen, voorzit-
ters en trouwe bezoekers. Na iedere 
spreker, die officieel anderhalve 
minuut de tijd had, werd er driftig 
geapplaudisseerd. De korte voor-
bereidingstijd die de gemeente de 
insprekers had geboden, werd door 
de meesten als 'handicap' gezien. 
De mogelijkheid tot inspreken 
werd pas een week eerder bekend 
gemaakt.
Een inwoner van Heemstede sprak 
voor zichzelf en maakte in heel wei-
nig woorden duidelijk dat hij het 
financieel niet meer kan bolwer-
ken. Het minimale inkomen blijft 
gelijk en de kosten stijgen. Bij alle 
andere insprekers lag dat anders: 
het inkomen daalt, kosten stijgen 
en subsidies worden ingetrokken of 
verminderd. En emoties waren niet 
van de lucht. Bij enkele organisaties 
staat het water tot aan de lippen. 
Nadrukkelijk oververtegenwoor-
digd waren de insprekers rond het 
Oude Slot en de Wilhelminakerk. 
Als de plannen van de gemeente 
doorgaan zullen muziekuitvoerin-
gen in het Oude Slot en de Wilhel-
minakerk tot het verleden gaan 
behoren. Theater De Luifel is onge-
schikt voor akoestische muziek, 
terwijl de akoestiek in het Oude 
Slot en in de Wilhelminakerk per-
fect is. Die boodschap is goed over-
gekomen.
Wat de effecten zijn van de inspraak-
ronde moet nog duidelijk worden. 
Heemstede staat voor de opgave om 
vanaf volgend jaar € 1,7 miljoen op 
de jaarlijkse begroting te bezuini-
gen. Dit wordt extra gevoeld na de 
eerdere bezuinigingen € 2,2 miljoen 
op de jaarlijkse begroting vanaf 
2010. Uiteindelijk zal de begroting 
voor 2013 worden vastgesteld in de 
gemeenteraadsvergadering van 8 
en 9 november 2012. x

Protest tegen voorgenomen
bezuinigingen op de cultuur

Het mes gaat erin in Heemstede

Het vooral uitermate beschaafde Heemsteeds culturele protest tegen de voor-
genomen bezuinigingen (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Het college op de rug gezien. De bodes 
moesten veel meer stoelen neerzet-
ten voor het publiek dan aanvankelijk 
gepland (Foto: www.ovmfotografie.
nl). x

bloemendaal - Op zondag 17 juni geeft 
drs. Len Lafeber een lezing in de Kapel 
aan de Potgieterweg 4 in Bloemendaal 
met als thema 'Penitentie en boete'.

Het woordje 'penitentie' is een 
beetje een ouderwets woord, het 
betekent 'boete'. Om boete te doen 
worden de mensen ingesloten die 
iets misdaan hebben, maar ja… 
wat is boete doen en wat beteke-
nen begrippen als misdaad, schuld, 
slecht, geweten, gewetensvorming, 
vergeving, verantwoordelijkheid?
De aanwezigen zullen van gedach-
ten wisselen over deze begrippen en 
het accent leggen op het menselijk 
geweten, hoe ontstaat het en zijn er 
misschien ook mensen zonder een 

geweten? Wat is moreel en hoe zit 
het met een dubbele moraal? Een 
gedetineerde heeft in briefvorm 
alvast meegedacht. Hij schreef een 
brief onder de titel 'criminaliteit en 
geweten'. Ook aan zijn woorden zal 
aandacht besteed worden.
Zoals gebruikelijk kunt u na afloop 
vragen stellen aan de spreker. De 
lezing begint om 10.30 uur. Zie ook 
www.dekapel-bloemendaal.nl. x

Over penitentie en boete

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

heemstede - Vanaf 6 juni t/m 30 
juni exposeren de vogende kunste-
naars in galerie Het Kunstbedrijf: 
Ans Kluijt met krijttekeningen, Leo 
Schepens met materieschilderijen, 
Carla Teer met keramiek (zie foto), 
Henny Salimans met schilderijen en 
Marijke Pie met fantasy fotografie. 
Galerie Het Kunstbedrijf aan de 
Raadhuisstraat 56a in Heemstede 
(tel. 023-5474499) exposeert elke 
maand vijf kunstenaars met moder-
ne hedendaagse kunst. Openings-
tijden zijn woensdag tot en met 
zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur. Zie 
ook www.hetkunstbedrijf.nl. x

Het Kunstbedrijf

(Publiciteitsfoto).
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP
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heemstede - Vanwege de vele positieve 
reacties en het grote succes vorig jaar, 
organiseerde bewonerscommissie De 
Glip zondag 10 juni de tweede Coun-
try Fair. Het wijkbudget dat woning-
corporatie Elan Wonen aan alle wij-
ken in haar woningbezit beschikbaar 
stelt, is in de Heemsteedse wijk De 
Glip wederom goed besteed.

Het weer werkte dit jaar wel heel 
fijn mee. Country Fair 2012 werd 
mede hierdoor een zonnige, gezel-
lige en drukbezochte happening. 
Een uitgelezen moment voor jong 
en oud om elkaar in een ontspan-
nen sfeer te ontmoeten. Er waren 
workshops, muzikale optredens, 
oude ambachten, een goochelaar, 
heerlijke hapjes en drankjes en 
een rommelmarkt. Buurtbewo-
ners maakten graag gebruik van 
de mogelijkheid om van tevoren 
kraampjes te reserveren.

Speciale activiteit
Dit jaar konden de bezoekers, 
onder begeleiding van kunstenares 

Anita Johansen uit Heemskerk, het 
grootste schilderij van Heemstede 
schilderen. Het kunstwerk, een 
doek met een lengte van 12,5 meter 
wordt geschonken aan Sportplaza 
Groenendaal in Heemstede. Bin-
nenkort is het kunstwerk in het 
zwembad, waar het aan één van de 
wanden een mooie plek krijgt, te 
bewonderen.
Bewonerscommissielid Marcel van 
Raaphorst, die samen met vrijwil-
ligers Jos van der Schuit en John 
Bakker de organisatie van de fair 
op zich nam, kijkt terug op een 
geslaagde dag. Wie weet krijgt de 
Country Fair volgend jaar weer een 
vervolg. Hij hoopt dat er zich nog 
meer vrijwilligers zullen melden. 
Het zou mooi zijn dat dit project 
door een groep vrijwilligers wordt 
geadopteerd, zodat de bewoners-
commissie zich volgend jaar weer 
op een ander leefbaarheidsproject 
kan focussen.
De Country Fair werd mede moge-

lijk gemaakt door de ondernemers 
uit de omgeving van De Glip, die 
spontaan hun medewerking ver-
leenden ofwel het festijn financieel 
sponsorde. x

Zonnige Country Fair: jong
en oud aan het schilderen

Bewoners maken 12,5 meter lang schilderij

(Foto: Ton Hurks)

(Foto: Ton Hurks).

zandvoort - Zandvoort is deze zomer 
decor van het EK Zandsculpturenfes-
tival 2012 dat op 31 augustus wordt 
geopend. Het Zandvoorts Museum 
haakt hierop in en wel met een 
bruisende tentoonstelling over de 
internationale geschiedenis van het 
bouwen van beelden van zand en het 
maakproces in stappen uitgebeeld die 
in samenwerking met de World Sand 
Sculpting Academie in Den Haag is 
ontwikkeld.

Verder weten maar weinig mensen, 
dat in de jaren '70 het Zandvoort-
se naaktstrand decor was van de 
miniatuurkathedralen van Pieter 
Wiersma, één van 's werelds groot-
ste zandsculptuurbouwers aller tij-
den. De gebouwen, die de tijdsduur 
van een etmaal vaak niet eens haal-
den, werden door hemzelf op beeld 
vastgelegd en kunnen daarom nu in 
de tentoonstelling bewonderd wor-
den.
Daarnaast kun je deze zomer met 
speciaal zand, zelf een sculptuur 
leren bouwen in een van de work-
shops die het museum hiervoor 

organiseert en meedoen aan de foto-
wedstrijd 'Beelden van Zand(voort)'. 
Kom voor meer informatie naar de 
tentoonstelling 'Beelden van Zand'!
De tentoonstelling is te bezichtigen 
van 16 juni tot en met 21 oktober 
2012 in het Zandvoorts Museum. 
Kijk voor meer informatie en ope-
ningstijden op www.zandvoorts-
museum.nl. x

Beelden van Zand(voort)
haarlem/regio - Zondagavond 17 juni 
spreekt Sri Sri Ravi Shankar, een 
van de meest invloedrijke spirituele 
leiders van dit moment, in de Stads-
schouwburg in Haarlem over 'De toe-
nemende rol van spiritualiteit'. Sri Sri 
Ravi Shankar: een kleine man uit India 
met een grote droom: Een geweldloze 
en stressvrije wereld voor iedereen. 
Eén wereldfamilie.

Zijn komst naar Haarlem heeft te 
maken met het feit dat hij op 15 
juni van de Universiteit Nyenrode 
een eredoctoraat ontvangt in 'Ethics 
in Business'.
Sri Sri Ravi Shankar is oprichter 
van Art of Living: "Als er aandacht 
geschonken wordt aan het spiritu-
ele aspect van het leven brengt dat 
een gevoel van saamhorigheid en 
meeleven met de hele mensheid 
teweeg. Alleen door deze verhoging 
van het bewustzijn kunnen oorlo-
gen worden uitgeroeid en mense-
lijke waarden worden hersteld in 
de wereld van vandaag."
"De avond met Sri Sri Ravi Shankar, 

wordt er een vol wijsheid, muziek 
en meditatie", vertelt Noor Franc-
ken van Stichting Art of Living 
Nederland. "We zijn erg blij met 
zijn komst naar Haarlem."
Art of Living is een internationale, 
humanitaire en educatieve non-
profit organisatie (NGO) met een 
speciale consultatieve status bij de 
Sociaal-Economische Raad (ECO-
SOC) van de Verenigde Naties. Sri 
Sri Ravi Shankar heeft vele educa-
tieve en liefdadigheidsprojecten en 
organisaties in de gehele wereld 
geïnspireerd. De netto opbrengst 
van de avond in de Stadsschouw-
burg Haarlem gaan dan ook naar 
de bouw van de Sri Sri Universiteit 
in Orissa, India. Een wereld univer-
siteit gebaseerd op ethische waar-
den. Voor meer informatie over de 
avond met Sri Sri Ravi Shankar in 
de stadsschouwburg in Haarlem 
kan men bellen me: 023-5347412 
of kijken op de website van Art of 
Living: www.aofl.nl. x

Een dag vol wijsheid, 
muziek en meditatie

Spiritueel leider Sri Sri Ravi Shankar

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - De Zandvoortse Zuiddui-
nen is het grootste restant van een 
duingebied dat is verbonden met de 
eeuwenoude Zandvoortse zeedor-
pencultuur. Bewoners van dit gebied 
waren voor hun voedsel afhankelijk 
van de visvangst en de opbrengst 
van hun akkers. Hier werden plaggen 
gespit en het land bemest door de 
dieren die men hield. De basis voor 
een unieke en rijke vegetatie die ont-
stond na het vertrek van de mens.

Woensdag 20 juni organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland een 
excursie in dit bijzondere gebied. 
Dit langs de kust van Noord- en 
Zuid-Holland voorkomende 'zee-
dorpenlandschap' heeft een heel 
eigen vegetatie, met planten als 

hondskruid, oorsilene, aardkastan-
je en wondklaver. Groeiplaatsen 
van enkele zeldzame soorten als 
kleine hoornbloem en zeewinde 
zijn vrijwel alleen in de buurt van 
deze 'zeedorpen' te vinden. Wie 
kennis wil nemen van een uniek 
soort duingebied met zijn daarbij 
behorende planten is van harte 
welkom deze natuurexcursie mee 
te maken.
Aanvang woensdag 20 juni is 20.00 
uur. De excursie duurt ongeveer 
anderhalf uur. Deelnemers verza-
melen bij het parkeerwachters-
huisje op het Ir.G.Friedhoffplein in 
Zandvoort zuidwest. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
Zie ook www.ivn.nl/zuidkenne-
merland. x

Het Zeedorpenlandschap

(Foto: IVN Zuid-Kennemerland).

overveen - Welzijn Bloemendaal 
organiseert op donderdag 21 juni 
een themaochtend 'Rondje landje 
van de Boer' Tijdens een rondlei-
ding kunnen geïnteresseerden het 
hele traject van grond tot mond 
meebeleven. De ochtend vindt 
plaats van 10.00 tot 12.00 uur. 
Kosten bedragen € 7,50 (inclusief 
kopje koffie of thee en wat lek-
kers). Het adres is Bloemendaalse-
weg 183 in Overveen. Voor meer 
informatie en aanmelden kan 
men bellen met 023-5845300 of 
023-5250366. x

Themaochtend

zandvoort - Een middag vol muziek 
en zang aanstaande. Speciaal voor 
alle vaders belooft het iets heel 
moois te worden met het piano-
duo Martijn en Stefan Blaak en 
Charlotte (alt/mezzosopraan) en 
Josefien Stoppelenburg (sopraan). 
Zij zingen en spelen werken van 
onder anderen Beethoven, Liszt, 
Strauss jr. en Bernstein, waaron-
der het Bloemenduet van Lakmé 
van L. Délibes. Aanvang zondag 
17 juni is 15.00 uur in de Protes-
tantse Kerk aan het Kerkplein 1 in 
Zandvoort. De toegang bedraagt € 
5,-. Kijk voor meer informatie op 
www.classicconcerts.nl. x

Zomerconcert

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Het is woensdagochtend en we staan 
rondom het bed van hun geliefde moeder. 
Twee zonen en een dochter kunnen 
nauwelijks bevatten dat zij er niet meer is. 
Gisteravond hebben ze nog met z’n allen 
gegeten. Nu kan dat niet meer… 

Door Jessica IJzer

Die nacht is hun 85-jarige moeder onverwacht 
overleden en ik ben gekomen om haar 
uitvaart te regelen. Ik leg uit dat hun moeder 
thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving 
kan worden opgebaard. Maar dat ze ook naar 
een uitvaartcentrum kan worden gebracht.
“Ik wist niet dat thuis ook kon”, zegt de oudste 
zoon, “Hoe moet dat dan?” Dat kan op bed of 
in de kist, met speciale opbaarmaterialen. “Tja, 
wat zou ma zelf hebben gewild?” verzucht de 
dochter, “we weten het niet hoor, wat is uw 
advies?” Drie paar ogen kijken mij vragend 
aan.

Als iemand net is overleden, heerst er vaak 
een groot gevoel van verslagenheid en 
onwezenlijkheid. En juist op dat moment 
moeten er toch belangrijke beslissingen 
worden genomen. Terwijl nabestaanden daar 
helemaal niet bezig mee willen of kunnen zijn. 

Ik heb gemerkt, dat een bespreking vóór het 
overlijden een hoop zorgen kan wegnemen 
op het moment dat het er voor de 
nabestaanden het meest toe doet. Zij hebben 
dan al genoeg aan hun hoofd.

Bij een ‘voorbespreking’ kom ik langs en 
leg ik uit wat er allemaal komt kijken na 
een overlijden. We bespreken dan ook uw 
wensen. Afgezien dat uw nabestaanden zich 
niet meer hoeven af te vragen wat u gewild 
zou hebben, heeft u zelf nog de tijd om over 
een aantal zaken na te denken. Ik maak 
een verslag van de bespreking dat u bij uw 
belangrijke papieren kunt bewaren. U kunt 
het dan zelf aanpassen, zo vaak u wilt.

De drie kinderen hebben uiteindelijk zelf 
gekozen voor opbaring in een uitvaartcentrum. 
Een paar maanden later belde de dochter mij 
op. De hele ervaring had haar aan het denken 
gezet over haar eigen wensen. Of ik die niet 
met haar wilde uitwerken? Het gaf haar een 
rustig gevoel dat in ieder geval dat goed was 
geregeld.

Uitvaartzorg Jessica IJzer 
023-5272272
www.uitvaartzorgjijzer.nl

Neem één zorg alvast weg

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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heemstede - Komende zaterdag is de 
aula van College Hageveld weer het 
toneel van het traditionele zomercon-
cert van de muziekvereniging Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede (SBH). 
"Dit keer is het optreden 's middags 
gepland, want dan zitten we het EK-
voetbal-kijken niet in de weg", aldus 
Bart Padberg.

Om exact 15.00 uur trapt De Teister-
band af. Dirigent Bert Steinmann 
heeft zijn manschappen, zo'n 45 
musicerende 'heeren', aan een strak 
trainingsschema onderworpen en 
wie weet, als de maestro tevreden is 
over de repetities, hoort het publiek 
op enig moment: 'tata ta tata ta ta 
tahaaa...', ofwel: het begin van het 
enorm swingende 'At the Jazz Band 
Ball'. Evengoed valt er meer te 
genieten van dit wijd en zijd beken-
de orkest, met Latijns-Amerikaanse 
stukken, nog meer jazz, maar ook 
enkele vrolijke polka's en marsen. 
Want De Teisterband bereidt zich 
ook voor op de komende toernee 
naar het Zwarte Woud, waar het 
Duitse publiek deze feestband zal 
leren kennen. Na ongeveer drie 

kwartier is het rust, dan kunnen 
(ook) de toehoorders even op adem 
komen en een gratis aangeboden 
drankje nuttigen.
In de tweede helft (natuurlijk na de 
pauze...) komt het Symfonisch Blaas-
orkest uitvoerig aan bod. Onder lei-
ding van dirigent Leon Bosch, hij is 
alweer drie jaar chef van het SBH, 
speelt dit orkest een voornamelijk 
Spaans-georiënteerd programma. 
Waarin bijvoorbeeld 'Granada', het 
eerste deel van de 'Suite Espagnole' 
van Albéniz. Een belangrijk werk 
voor gitaristen, maar nu speciaal 
voor een blaasorkest gearrangeerd. 
'Portraits of Spain' van de Spaanse 
componist en dirigent Teo Aparicio 
Barberán is een fantasie gebaseerd 
op typische Spaanse muziek. In het 
begin stelt hij een 'seguidillas' voor, 
met aanstekelijke ritmiek, gevolgd 
door een prachtige, exotische 'Anda-
lusische romance'. Na een vleugje 
'Fandango' eindigt dit stuk met een 
mediterane 'Copla'. Heerlijk tempe-
ramentvolle muziek.

Wie weleens in Spanje naar een 
arena is geweest heeft vast wel een 
pasodoble gehoord. 'Churumbele-
rias' is zo'n opzwepend nummer 
dat vaak voorafgaand aan het stie-
rengevecht wordt gespeeld. Hier 
ten gehore gebracht door het SBH, 
zonder wapens, maar mèt pit. Via 
de vooral 'hispanic'-georiënteerde 
muziek van de West Side Story 
van Leonard Bernstein, belandt het 
orkest in swingende Zuid-Ameri-
kaanse sferen. 'Sing Sing Sing' is een 
heerlijk uitbundig stuk van Louis 
Prima, die in zijn tijd niet voor niets 
de 'King of Swing' werd genoemd. 
En bij 'Soul Bossa Nova' van mees-
ter-arrangeur Quincy Jones zal het 
publiek, naar verwachting, al snel 
ritmisch meebewegen. Het concert 
wordt afgesloten door een gezame-
lijk optreden van het Symfonisch 
Blaasorkest èn de Teisterband. Als 
een echte big band wordt 'Seventiy-
six Trombones' uitgevoerd. Er mag 
meegefloten en/of geklapt worden.
Na afloop nog één drankje voor de 
liefhebbers, rondje van 'de zaak'. 
Per slot van rekening viert de ver-
eniging Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede zijn 15-jarig bestaan en 
daar hoort een traktatie bij! En dan 
weer snel naar huis en buis. Aan-
vang zaterdag 16 juni is 15.00 uur 
in de aula van College Hageveld in 
Heemstede. De toegang bedraagt € 
12,-. Jeugd tot 12 jaar betaalt € 7,-. 
Zie ook www.sbo-heemstede.nl. x

Tal van zomerse klanken
Zomerconcert Symfonisch Blaasorkest Heemstede

Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede tijdens een eerder optreden op het Doe-
lenplein bij de Stadsbibliotheek Haarlem (Publiciteitsfoto).

bloemendaal aan zee - Niemand min-
der dan Joss Stone trad op als 'special 
guest' bij Yes Sir Boss, een Engelse 
Ska-band uit Bristol die afgelopen 
donderdag een optreden verzorgde 
bij Woodstock '69 op het Bloemen-
daalse strand. Joss Stone, bekend 
van hits als You Had Me, Supa Dupa 
Love en Tell Me 'Bout it, verkocht 

zelf miljoenen albums wereldwijd 
en brengt sinds kort haar muziek 
uit op eigen label Stone'd Records. 
Op ditzelfde label wil Joss jong 
talent een kans geven, Yes Sir Boss 
is de eerste band onder contract op 
Stone'd Records. x

Wel een hele special guest

(Foto: Jacqueline van der Kort).

heemstede - 'Ogen, donkere ogen', dát 
is de wat mysterieuze vertaling van 
van de voorstelling waarmee ensem-
ble Cubrica vrijdag 22 juni naar Heem-
stede komt. In de avondvoorstelling 
laat het ensemble liederen uit alle 
streken van Bulgarije horen. Liede-
ren door het gehele ensemble wor-
den afgewisseld met solo's, duetten, 
kwartetten en instrumentale muziek.

De sfeer verspringt van lied tot lied 
en is soms mysterieus, soms drome-
rig, maar af en toe ook scherp en 
doordringend. Nog vorig jaar was 
het ensemble in Plovdiv, Bulgarije, 
om er aan de Academy of Music, 
Dance and Fine Arts de fijne kneep-
jes van de Bulgaarse muziek onder 
de knie te krijgen. Of dat gelukt is, 
kan het publiek deze avond zelf 
beoordelen.
Ensemble Cubrica staat in de tra-
ditie van de Bulgaarse folkloremu-
ziek. Wel is het ensemble net even 
anders dan de koren uit Bulgarije. 
Want waar in de Bulgaarse traditie 
koren alleen uit vrouwen bestaan, 
zingen er in Cubrica vrouwen én 
mannen. Ook staan er niet alleen 
traditionele liederen op het pro-
gramma, maar juist veel nieuwe, 

gearrangeerde liederen en muziek-
stukken die Bulgaarse componisten 
speciaal voor het ensemble schre-
ven.
Iedere regio in Bulgarije heeft zo 
zijn eigen stijl. In de Rodopen (een 
gebergte in Zuid-Bulgarije) houden 
ze van rustige, gedragen liede-
ren. Uit Pirin (Zuidwest-Bulgarije) 
komen melodieuze liederen, uit de 
Šopluk (West-Bulgarije) scherpe en 
uit Severniasko (Noord-Bulgarije) 
weer wat lichtere liederen. En dan 
zijn er nog de gezangen die uit de 
schoot van de Bulgaars-Orthodoxe 
kerk komen.
Om al die zangstijlen te beheersen, 
zoekt Cubrica steun in Bulgarije. 
In 2011 volgde het ensemble work-
shops aan de Academy of Music, 
Dance and Fine Arts in Plovdiv. Dit 
jaar toert Cubrica door Nederland 
om haar kunnen aan het publiek te 
laten horen.
Aanvang vrijdag 22 juni is 20.15 uur 
in Theater de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede. De toegang 
bedraagt € 12,- (kinderen half geld). 
Reserveren van kaarten is mogelijk 
via reserveren@cubrica.nl of06-
10247049. x

'Ogen, donkere ogen'
Bulgaars koor in Heemstede

De Teisterband bereidt zich ook voor op de komende toernee naar het Zwarte 
Woud, waar het Duitse publiek deze feestband zal leren kennen (Publiciteits-
foto). x

Ja,  ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van o.a. deze 
krant in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)

 Vakantiewijk   Vaste wijk

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke dingen 
gaan doen, maar dat kost handenvol geld.
Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt 
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s om je 
vakantie plezierig te maken.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar Buijze 
Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt ons ook mailen: secretariaat@buijzebestelnet.nl

heemstede - Op donderdag 21 juni 
klinkt om 19.30 uur muziek in 
de aula van de Haemstede-Bar-
ger Mavo aan Koediefslaan 73 
in Heemstede. Dan zingt Encore 
tijdens een open repetitieavond 
onder leiding van dirigent Bram 
Biersteker. Encore bestaat uit 
ongeveer 25 vrouwen en mannen 
die van zingen houden. Ze repe-
teren iedere donderdagavond met 
veel plezier de liederen en songs. 
Het repertoire, net zo gevarieerd 
als de koorleden zelf, gaat van 
klassiek tot populair en is te zien 
op de website www.koor-encore.
nl. Belangstellenden, met name 
bassen, tenoren en hoge sopra-
nen, zijn van harte welkom. x

Muziek in de aula
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 15 juni

Terecht in Twijfel

20.00 | Eigenzinnig en wervelend 
muziektheater over leven na de 
dood door theatergroep Lef. € 15,-
. Dommelsch Zaal van het Patro-
naat.

Zaterdag 16 juni

Antiekmarkt

09.00 | Voor iedere smaak wat 
wils, van sieraden tot zwaarden 
en van meubels tot oude foto's. 
De Dreef in Haarlem.

Elisabeth Bas

13.30 | Vrouwenkoor Elisabeth 
Bas o.l.v. Henny Brouwer. Lie-
deren van o.a. Schumann, Cor-
neloup en Martin. € 5,-. Nieuwe 
Kerk, Nieuwe Kerksplein in Haar-
lem. www.elisabeth-bas.nl

Beeckestijn Pop

13.00 | Hoofdpodium: Blaudzun, 
Fresku, Rats on Rafts, Mucha-
chito Bombo Infierno, Horses on 
Fire, Twice the Same. Oxypodium: 
Winston, Black Bottle Riot, Fred 
Westra & The Fret Alert, Orgaan-
klap, Dakota, D-Felic's New Quar-
tet, Spektrum XL. Kabouterpodium: 
Pussycat Kill Kill Kill, Hackensaw 
Boys, Good Meat, Richie Dagger, 
Master of Apes, Kanipchen Fit, 
Simple People. Landgoed Beec-
kestijn in Velsen-Zuid. Gratis 
entree.

Terecht in Twijfel

14.00 | Zie vrijdag 15 juni.

Orgelconcert

15.00 | Ronald Stok uit Washinton 
DC [USA] speelt werken van Max 
Reger, Herman Strategier, Hen-
drik Andriessen en César Franck. 
Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

Zon & Maan [1]

15.00 | Jaarlijkse leerlingenuit-
voering van Balletstudio Kenne-
merland. De genres lopen uiteen 
van hip hop, modern, jazz, show 
en musical tot het klassieke bal-
let. Matineevoorstelling met de 
jongste leerlingen. € 17,50. Stads-
schouwburg Haarlem.

Terecht in Twijfel

20.00 | Zie vrijdag 15 juni.

Zon & Maan [2]

20.15 | Jaarlijkse leerlingenuitvoe-
ring van Balletstudio Kennemer-
land. De genres lopen uiteen van 
hip hop, modern, jazz, show en 
musical tot het klassieke ballet. 
Avondvoorstelling met de oudere 
leerlingen. € 17,50. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Patronaat

23.00 | Zeroo's Heroes. Het eerste 
decennium van het nieuwe mil-
lennium zat stampensvol met 
hele goeie & hele foute muziek... 
€ 10,- [18+]. Dommelsch Zaal.

UitTips
Zondag 17 juni

Piano en altviool

15.00 | Afke Wijma - piano en 
Elsbeth de John - altviool. Wer-
ken van Ernst Bloch, Johannes 
Brahms, Maurice Ravel, Robert 
Schumann en Astor Piazolla. € 
10,-. Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 14 in Haarlem.

Zomerconcert

15.00 | Pianoduo Martijn en Ste-
fan Blaak en Charlotte [alt/mez-
zosopraan] en Josefien Stoppe-
lenburg [sopraan]. Werken van 
o.a. Beethoven, Liszt Strauss jr. 
en Bernstein. € 5,-. Protestantse 
Kerk, Kerkeplin in Zandvoort. 
www.classicconcerts.nl

Movies

15.00 | Dansvoorstelling van 
Aarts Sport Hillegom. € 15,50 [tot 
12 jaar € 10.-]. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Zomeravondconcert

19.00 | Michelle Malinger, sopraan, 
Cassandra Luckhardt, barokcello 
en Anton Pauw, Müller-orgel en 
orgelpositief. Vesper muzikaal in 
het teken van de 250 jaar geleden 
gestorven Georg Christian Sche-
melli. Gratis [vrijwillige bijdra-
ge]. Grote of St. Bavokerk, Grote 
Markt in Haarlem.

Tangosalon

19.00 | Tangosalon El Tren op 
Perron 3A van het NS Station in 
Haarlem. DJ Kees uit Den Haag en 
een cocert van het Duo Walton en 
Van Duinen. Entree: € 10,-. www.
elcompas.nl.

OVERIG

Themawandeling Hofjes

haarlem - Haarlem staat bij velen 
bekend als de Hofjesstad, maar 
wat zijn deze hofjes nu eigenlijk? 
Prachtige tuinen en schattige 
huisjes die verscholen liggen ach-
ter zware deuren en verscholen 
toegangspoorten. Waar bevinden 
ze zich en voor en door wie zijn 
deze oases van rust gebouwd? 
Wilt u meer weten over regen-
ten, bewoners en gilden of over 
de meest bijzondere anekdotes 
en raadsels van de diverse hof-
jes, dan mag u deze wandeling 
niet missen. Onder leiding van 
de enthousiaste VVV-stadsgids 
Evelyn Clay krijgt u veel meer te 
horen over de hofjes, hun historie 
en bewoners. De themawande-
ling start op woensdag 20 juni om 
14.00 uur bij het VVV-informatie-
kantoor aan het Verwulft in Haar-
lem (t.o. V&D). Er kunnen maxi-
maal 20 personen mee, de wande-
ling duurt anderhalf uur. Kosten 
zijn € 7,50 per persoon, inclusief 
een voucher voor een kop koffie, 
thee, cappuccino. Reserveren kan 
bij het VVV-Informatiekantoor 
aan het Verwulft 11, tel. 0900-
6161600 (€ 0,50 p/m)en reserve-
ringen@vvvhaarlem.nl. x

haarlem - Op zaterdag 16 en zondag 
17 juni is in de Haarlemmerhout het 
Houtfestival. Het festival is een gratis 
evenement en kent een indrukwek-
kende programmering met nationale 
en internationale artiesten van hoog-
staand niveau. Zaterdagavond is de 
Houtnacht speciaal voor de jeugd. 
Zondag wordt het festival officieel 
geopend door de Haarlemse cultuur-
wethouder Pieter Heiliegers.

door René Snoeks

Het Houtfestival is er klaar voor. 
Het programma is rond, de orga-
nisatie en haar bijna honderd vrij-
willigers zijn er klaar voor. Het 
Houtfestival van 2012, alweer met 
success de 27ste editie, is het gratis 
evenement in de Haarlemmerhout 
op zondag 17 juni (aanvang 12.00 
uur) met wereldacts, lekker eten en 
een uitgebreid kinderprogramma 
met voorafgaand de Houtnacht die 
op zaterdag 16 juni om 16.00 uur 
begint.
Met acts als de Amsterdam Klez-

merband voor het grote publiek, 
Samba Salad voor de kleintjes en de 
Haarlem Comedy Club op de Hout-
nacht heeft het Houtfestival het 
ook dit jaar weer klaargespeeld een 
indrukwekkend programma neer 
te zetten. Het festival biedt ruimte 
aan internationale wereldacts naast 
(opkomend) talent uit Haarlem zelf 
en legt hierbij de nadruk op kwa-
liteit. Maar ook voor het minder 
geoefende oor is er genoeg te bele-
ven op het terrein van het festival. 
Zo zijn er internationale eetkraam-
pjes, verschillende kunstenaars en 
kunstwerken op het veld, allerlei 
activiteiten voor kinderen en vooral 
een prettige, ongedwongen sfeer.
Het Houtfestival valt dit jaar gelijk 
met vaderdag. Ideaal voor een dagje 
uit met de familie, of om je vader 
te trakteren op een origineel en 
werelds dagje uit.
Haal de programmafolder bij de 
VVV, in de bibliotheek of kijk voor 
het complete programma op www.

houtfestival.nl. Op de website treft 
u ook veel filmpjes aan van de groe-
pen die optreden. x

Houtfestival: wereldacts, lekker
eten en uniek kinderprogramma

Cultuurwethouder Pieter Heiliegers opent houtfestival

De Theatertent op het Houtfestival trekt altijd veel bezoekers (Publiciteitsfoto).

heemstede - Zaterdag 23 juni orga-
niseert LifeFit in Sportplaza Nieuw 
Groenendaal in Heemstede van 12.00 
tot 17.00 uur een workout 'Spinning-
4Duchenne'. De workout wordt bege-
leid door diverse DJ's en belooft een 
groot feest te worden. De opbrengst 
die deze workout oplevert, wordt vol-
ledig besteed aan Duchenne Heroes. 
Zij zetten zich in voor kinderen met 
Duchenne. Voor slechts € 10,- kan 
men al meedoen en een steentje 
bijdragen. Met behulp van diverse 
deelnemers en sponsors streeft de 
organisatie naar een sponsorbedrag 
van € 10.000,-.

Deelnemers fietsen voor kinderen 
met Duchenne spierdystrofie. Dit is 
een wrede spierziekte, waarbij door 
een genfout de spieren langzaam 
afbreken. De ziekte van Duchenne 
heeft impact op álles. Het komt 
vooral voor bij jongens. Als peuter 
kunnen zij fysiek niet meekomen. 
Ze vallen vaak, breken veel. Rond 
hun twaalfde kunnen ze vaak niet 
meer lopen. De spierkracht blijft 
afnemen tot de jongens niet meer 

zelfstandig kunnen eten, geen 
bladzijde meer kunnen omslaan, 
zich niet meer kunnen aankleden 
en 's nachts tot wel acht keer omge-
draaid moeten worden. Uiteindelijk 
verzwakken ook de ademhalings-
spieren en de hartspier. Dat maakt 
de ziekte dodelijk: vaak worden de 
jongens niet ouder dan dertig jaar.
Het geld dat deelnemers zaterdag 
23 juni sponsoren wat jij sponsort 
wordt gebruikt voor 'Duchenne-
Heroes', een loodzware mountain-
biketocht van circa 700 kilometer 
van Nederland naar Luxemburg en 
weer terug. Elke biker werft min-
stens € 2500,- aan sponsorgeld voor 
Duchenne Parent Project. Deze orga-
nisatie is opgericht door ouders om 
het wetenschappelijk onderzoek 
naar een genezing of behandeling 
te versnellen. Vanuit LifeFit doet 
Rutger Kol aan deze tocht mee.
De Heroes hebben samen al ruim 
vijf miljoen euro opgehaald en nu is 
er eindelijk zicht op een medicijn. 
Maar het blijft een race tegen de 
klok: er moet nog veel werk gebeu-
ren tot er een goedwerkend genees-

middel is. Door deel te nemen aan 
onze workout kan iedereen zijn of 
haar steentje bijdragen in de levens 
van duizenden zieke kinderen.
Op 23 juni staan er honderd Spin-
ningfietsen in een sporthal en gaan 
deelnemers vijf uur onder begelei-
ding van DJ's en diverse presenters 
Spinnen. Je kunt zelf kiezen hoe 
lang je gaat Spinnen en met hoeveel 
je gaat Spinnen. Je kunt dus een uur 
meedoen, maar ook twee uur of lan-
ger. Een fiets huren kan voor € 10,- 
per uur. Wie niet zelf wil Spinnen, 
kan ook meedoen door de Spinners 
te sponsoren. Uiteraard is enthou-
siaste aanwezigheid ook van harte 
welkom. Op het parkeerterrein zijn 
er springkussens en andere leuke 
activiteiten voor kinderen.
Deelnemen is heel simpel. Rij naar 
een van de LifeFit Centre's in de 
buurt en geef je bij de receptie op. 
Aanmelden kan ook per e-mail bij 
Rutger Kol via r.kol@lifefit.nl. LifeFit 
Haarlem is te vinden aan de Zeedis-
telweg 1, tel. 023-5245777 en LifeFit 
Heemstede an de Sportparklaan 18, 
tel. 023-7600600. x

Fietsen voor het goede doel!
'Spinning4Duchenne wordt één groot feest'

Cultuurwethouder Pieter Heiliegers 
opent de 27ste editie van het Houtfes-
tival (Foto: R.S.P. ©2012).

bloemendaal - Zaterdag 16 juni ont-
vangt Boekhandel Bloemendaal 
drie vaders en een zoon, die komen 
signeren in het kader van vader-
dag. Bastiaan Ragas signeert 'Maar 
je krijgt er wel heel veel voor terug', 
Arthur Umbgrove 'Hotel Sofia', 
Thomas Braun 'Ga toch fietsen' en 
Murat Isik plaatst zijn handteke-
ning in 'Verloren grond'. De heren 
zijn aanwezig van 12.00 tot 13.00 
uur. Het adres van de boekhandel 
is Bloemendaalseweg 123a. x

Vaders signeren
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
open ma t/m za tot 18 uur.

Wagenmakerstraat 2 Velserbroek 
open ma t/m za tot 18 uur.

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto
Alfa 146-1.8-16V twinspark airco G3 stuurbekr. 1998 1450
BMW 316i coupé l.m. velgen enz. 1994 1250
BMW 520i automaat 1990   950
Chrysler Voyager 2,4i MPV personenbus 2000 1950
Citroén Saxo 1.1 stuurbekr. klein+zuinig 1997   950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998   950
Citroén Xantia 1,8i-16V airco stuurbekr. enz. 1998   650
Fiat Doblo 1.6 personen MPV stuurbekr. airco 2004 3950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 - 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 1.2 1999 1250
Fiat Cinquecento 1997 950
Fiat Seicento sporting 1999 1650
Ford Escort 1.6i station wagen stuurbekr. enz. 2000 1250
Ford Mondeo 1.8 station stuurbekr. enz. 1997   950
Ford Mondeo 1.8 tcdi diesel station airco enz. 2000 1250
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.6gli stuurbekr. 1994   950
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2450
Kia Pride 1.3 klein en zuinig 2000   950
Mazda 121 -1.8 diesel 1998  1450
Nissan 100 nx targa 1995   950
Opel Astra 1.6i caravan stuurbekr. enz. 1995   650
Opel Astra 2.0 caravan DTH diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Corsa 1.4 xe sport stuurbekr. enz. 1997 1450
Opel Corsa 1.7 diesel dtl stuurbekr. 2002  1950
Opel Omega 2.5 station automaat stuurbekr. enz. 1997 1950
Opel Vectra x2.0 oxev cd stuurbekr. enz. 1997 1250
Opel Vectra 2.0 dth diesel station stuurbekr. 1999   950
Opel Vectra x1.8 xei caravan stuurbekr. airco 2000 1950
Peugeot 205 1997   750
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995   850
Peugeot 405 1,6 braek stuurbekr. enz. 1995   650
Peugeot 406 stuurbekr. enz. 1996   950
Pontiac Transport 2,5 MPV stuurbekr. 2000 1950
Renault Kangoo diesel bestelauto 1999 1650
Renault Kangoo 1.6-16V benzine MPV 2005 5950
Renault Safrane 2.0 automaat stuurbekr. 1997   950
Saab 900 stuurbekr. enz. 1997 1450
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr.  1998 2450
Saab 9000 cdi automaat stuurbekr. enz. 1992   450
Subaru Impreza 2.0 GL AWD 1997   950
Volkswagen Lupo stuurbekr. 1999 1950
Volkswagen Polo 1.4 variant stuurbekr. 2000 1950
Volvo S40 stuurbekr. airco enz. 1997 1450
Volvo V70 station automaat stuurbekr. airco  1997 1650
Volvo 850 -2.0i stuurbekr. airco 1995   950

Auto’s in Haarlem voor wat jongere auto’s kijk in Velserbroek.
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten. 
Nu rijden 2014 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.
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bloemendaal - Vier schrijvers kwamen 
afgelopen zaterdag signeren op uit-
nodiging van Boekhandel Bloemen-
daal. Het was de dag voor Vaderdag 
en daarom waren juist zij uitgekozen: 
vanwege hun vaderverhalen.

door Louise Leupen

Het was een beetje een experiment 
of het allemaal wel paste in de win-
kel qua ruimte, vertelt organisator 
en gastvrouw Inge Happé. "Maar op 
deze manier kunnen de schrijvers 
ook leuk met elkaar wat praten." 
Hetgeen ook opvallend uitgebreid 
gebeurde. Inmiddels heeft Boek-
handel Bloemendaal een bekende 
naam opgebouwd in het organise-
ren van interessante boekpresenta-
ties en lezingen, die vanwege grote 
belangstelling vaak ook elders, vlak 
in de buurt, worden gehouden. Elke 
keer weer verrassende namen en 
thema's en de enthousiaste respons 
en zelfs verzoekjes vooraf, stimule-
ren haar om steeds weer nieuwe 
plannen te bedenken. De gasten op 
deze dag waren: Bastiaan Ragas en 
Thomas Braun (beiden met non-fic-
tie) en Arthur Umbgrove en Murat 
Isik (beiden met fictie).
De bekendste van de vier is Basti-

aan Ragas: acteur, zanger, presen-
tator, voice-over en nog veel meer. 
Hij schreef 'Maar je krijgt er wel 
heel veel voor terug', een boek over 
vaderschap. Zelf heeft hij vier jonge 
kinderen die - samen met zijn vrouw 
- voor hem op de eerste plaats staan. 
Op een vlotte, directe manier geeft 
hij een openhartig kijkje in de zie-
leroerselen van de man.
Wat hij zelf anders doet dan zijn 
eigen vader? "De generatie van 
mijn vader had minder tijd voor 
zijn kinderen. Er werd nou een-
maal harder gewerkt in de jaren 
'70 en '80. Ik werk ook best hard, 
maar mijn vader ging iedere dag 
naar zijn werk en was er gewoon 
minder." Misschien komt het door 
zijn prettige stem, maar inmiddels 
luistert iedereen in de boekwinkel 
mee. Het onderwerp is overgegaan 

op sport en Ragas (1971) vertelt niet 
echt een sporter te zijn. Iemand die 
net een boek staat af te rekenen 
en toevallig sportarts blijkt te zijn, 
mengt zich verontschuldigend in 
het gesprek. Ragas licht zijn eigen 
visie toe: "Ik ben meer van het fiet-
sen, wandelen, en actief bezig zijn, 
niet van dat malle gesport. En ik 
pak niet snel de auto."

Metamorfose
Wie ook fietst is Thomas Braun 
(1966). Maar bij hem is dat wel 
anders geweest toen zijn leven - nog 
niet zo lang geleden - nog vol siga-
retten, bier en vet eten was. Met een 
flinke dosis zelfspot beschrijft hij in 
zijn boek 'Ga toch fietsen!' hoe hij 
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Over vaders
Vier schrijvers signeren in Bloemendaal

Thomas Braun, Murat Isik, Bastiaan Ragas en Arthur Umbgrove (van links naar 
rechts) lezen elkaars boeken tijdens het oversteken (Foto: Louise Leupen).
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P.C. van der Wiel B.V.  is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines.

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

ALL-ROUND MONTEUR BEDRIJFSWAGENS VOOR 
IN ONZE WERKPLAATS
Functie-eisen:
* Gespecialiseerd in onderhoud van vrachtwagens;
* Rijbewijs B; 
* Zelfstandig kunnen werken;
* Enige ervaring in pneumatiek / hydrauliek.

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande functie is voor 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan: 
P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per e-mail: info@pcvdwiel.nl
Tel: 0252-517406 (werkdagen tussen 08.00-17.00 uur)
ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

Bijzondere kinderopvang 
in Bloemendaal
De Stampertjes biedt opvang 
aan jonge kinderen met een
beperking en kinderen uit 
kwetsbare gezinnen.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers!

Verpleegkundigen

Pedagogisch medewerkers 
(SPH/SPW)

Bestuursleden
Voor meer informatie: 
www.destampertjes.nl
of 023-5274651.

De Stampertjes
Korte Kleverlaan 66
2061EG Bloemendaal



Nieuws donderdag 21 juni 2012 3

AMBACHTELIJK IJS
  CHOCOLADE

PATISSERIE

WEEK-
AANBIEDING
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daar verandering in brengt. In een 
half jaar tijd viel hij vijftien kilo 
af en beklom hij de hoogste en 
steilste bergen van Europa. Zijn 
tegenslagen en overwinningen 
beschrijft hij op hilarische wijze. 
Braun schrijft met humor en vaart 
en zo praat hij ook. Bij bedrijven 
wordt hij wekelijks gevraagd voor 
lezingen. "Ik geef de mensen geen 
tips. Ik kan alleen maar een ver-
haal vertellen waar anderen geïn-
spireerd door kunnen raken om 
ook zin te krijgen het te doen."
Heeft hij nog geen terugval gekre-
gen? "Kijk, er zijn mensen die 
gaan naar de sportschool en han-
gen dan aan die martelwerktuigen 
en die denken na twee weken: 'er 
is geen moer aan'. Maar ik heb iets 

wat gaaf is: fietsen in de bergen en 
het trainen daarvoor, dat geeft mij 
een kick en dat is mijn medicijn."

Ook over andere koers
Van Arthur Umbgrove (1964) 
verscheen onlangs 'Hotel Sofia', 
inmiddels zijn derde boek. Hij 
wilde wat doen met het thema 'je 
hoeft de koers van je schip maar 
één graad te verleggen om in een 
andere haven aan te komen.' Umb-
grove: "Dus het idee dat je vandaag 
een kleine stap zet en dat over der-
tig jaar blijkt dat je daar bent uit-
gekomen in plaats van hier."
Umbgrove speelde een aantal jaren 
bij Comedytrain, maakte cabaret-
programma's en Nederlandstalige 
cd's, schreef onder anderen de 
megahit 'Contract' die Bastiaan 
Ragas later ook heeft gezongen 
en won de LiBra Debutantenprijs. 
Umbgrove schreef 'Hotel Sofia' 
ook omdat hij wat wilde doen met 
de ervaringen uit zijn (Groningse) 
studententijd in het corps. Hij ver-
telt verder dat hij heel vaak naar de 
film 'Magnolia' heeft gekeken en 
ook een dergelijke mozaïekvertel-
ling wilde maken en dat zo 'Hotel 
Sofia' is ontstaan. De fictie-roman 
gaat over de kracht en kwetsbaar-
heid van vriendschap.
Lijkt hij op zijn vader? "Mijn vader 
werkte als jurist. Dan ben je dus 
enorm bezig met alles exact te 
weten en te verwoorden. Dat her-
ken ik, dat eindeloos herschrijven 
om het goed te zeggen, de concen-
tratie en de wil om dat te doen. Het 
terrein is anders, maar de wijze 
van werken eraan is hetzelfde."
Murat Isik (1977) schreef 'Verlo-
ren grond'. Het boek beleeft in zes 

weken tijd al de vierde druk. Van-
waar dat succes? "Het is een ver-
haal dat nog niet eerder is verteld. 
Het is de eerste familiegeschiede-
nis die zich in Turkije afspeelt en 
dat is nieuw in Nederland en daar-
door interessant. Er zijn heel veel 
Marokkaanse schrijvers, maar 
geen Turkse."
Dit jaar bestaan er sinds 400 jaar 
betrekkingen tussen Nederland 
en Turkije en dat wordt het hele 
jaar door gevierd. In april jongst-
leden gaf de Koningin een  staats-
banket in het Koninklijk Paleis 
op de Dam, dat inmiddels uit de 
steigers is. Isik was toen één van 
de genodigden. "Het was net een 
film: allemaal lakeien die eten 
brachten op schalen, een speech 

van de Koningin en van de Turkse 
president Gül. En de dinerzaal, 
die is zó prachtig." De dresscode 
was rokkostuum, dat hij huurde. 
Grappig detail is dat net op die 
dag ook zijn boek uitkwam, heel 
toevallig.
Voor zijn boek had hij een paar 
maanden lang zijn ouders geïn-
terviewd. Omdat zij heel veel leed 
hadden meegemaakt, was dat best 
moeilijk. Door het te laten bezin-
ken, kon hij de verhalen langzaam 
in elkaar schuiven. Hij zag opeens 
het openings- en eindbeeld van 
zijn roman. Het is wel fictie want 
hij heeft nieuwe personages gecre-
eerd.
Fictie of non-fictie, de schrijvers 
hadden onderling zichtbaar veel 
te bespreken over hun werk. Na 
afloop wisselden zij nog (gesig-
neerde) boeken uit; het was niet 
alleen voor de lezers een inspire-
rende middag. x

De belangstelling voor de vierdubbele 
signeersessie was groot (Foto: Louise 
Leupen). x

Vervolg van voorpagina

amsterdam/heemstede - Dinsdag 12 
juni was het zover; de uitreiking van 
de twaalf Onderwijsprijzen door de 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen aan de beste 
profielwerkstukken van leerlingen 
uit de zesde klas van het VWO. Uit 
de in totaal 428 inzendingen van 
189 scholen uit het hele land werden 
de beste twaalf geselecteerd. Deze 
hoeveelheid wetenschap zou één 
wetenschapper 33 jaar full time van 
zijn werkzame leven kosten. Vier ver-
schillende vakjury's beoordeelden 
de werkstukken op hun vakgebied. 
De vier vakgebieden zijn Natuur & 
Gezondheid, Natuur & Techniek, Cul-
tuur & Maatschappij en Economie & 
Maatschappij. De twaalf topweten-
schappers in de jury bekroonden 
twee profielwerkstukken van Col-
lege Hageveld in Heemstede met de 
Onderwijsprijs 2012.

door Onno van Middelkoop

Een profielwerkstuk is de proeve 
der bekwaamheid voor leerlingen 
uit de zesde klas van het VWO. 
Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs bereidt leerlingen voor 
op een vervolgopleiding aan HBO 
of Universiteit. Om hen de juiste 
vaardigheden mee te geven voor 
het doen van onderzoek en ont-
werpen is met de invoering van 
de Tweede Fase deze 'meester-
proef' toegevoegd aan het reper-
toire. Leerlingen maken - alleen of 
met zijn tweeën - een keuze voor 
onderzoek of ontwerp en gaan 
grotendeels zelfstandig, maar ook 
begeleid door de docent van hun 
keuze, aan het werk. Sinds de her-
ziening van de Tweede Fase hoeft 
dit niet meer een combinatie van 
twee schoolvakken te zijn, maar 
vaak komt het daar in de heden-

daagse praktijk nog wel op neer. 
Wat te denken van de combinatie 
natuurkunde en wiskunde voor 
het ontwerpen van een nieuwe 
onderarmprothese die lichter, 
goedkoper en wendbaarder moet 
zijn? Of van een historisch onder-
zoek naar de ontwikkeling van 
Russische poëzie in het Duits? De 
Hageveldse winnaar van 2011, 
Fabian Westzaan, componeerde 
een muziekstuk op basis van de 
vraag: 'Is het mogelijk de kunst-
theorieën van Kazimir Malevich 
toe te passen op het componeren 
van muziek?'

'Heel bijzonder'
De winnaars van dit jaar begaven 
zich op het gebied van Nanotech-
nologie (biologie en scheikunde) 
en Supergeleiding (natuurkun-
de). Het werkstuk van Ingeborg 
Dijkstra (18) en Christina Maat 
(17), getiteld 'De kracht van het 
kleine', toonde aan de hand van 
laboratoriumonderzoek aan dat 
koolstof nanobuisjes schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid. 
Daarnaast deden ze een uitge-
breid literatuuronderzoek naar 
het belang van voorlichting over 
nanotechnologie aan scholieren. 
Het werkstuk was naar het oordeel 
van de vakjury Natuur en Gezond-
heid van uitzonderlijk hoog niveau 
en makkelijk leesbaar. "Heel bij-
zonder hoe de schrijvers vanuit 
zowel natuurwetenschappelijk 
als sociologisch perspectief een 
bijzonder actueel en maatschap-
pelijk relevant onderwerp hebben 
bestudeerd."

'Bijna ongelooflijk'
Max Kouwenhoven (17) en Tjal-
ling Haye (18) herhaalden voor 
hun werkstuk 'De verbetering van 

de type 2 supergeleider, of onbe-
kende werking met een ongekend 
resultaat' een Japans experiment 
met rode wijn en supergeleiders, 
materialen die vrijwel geen elek-
trische weerstand hebben. Hun 
doel was aan te tonen dat het 
weken van een supergeleider in 
rode wijn invloed heeft op de kri-
tische temperatuur van een super-
geleider. In de woorden van de 
vakjury Natuur en Techniek was 
het "bijna ongelooflijk dat Max en 
Tjalling het klaarspelen om het 
Japanse experiment op school te 
herhalen, omdat supergeleiding 
een zeer complex wetenschappe-
lijk verschijnsel is." Nadat de bege-
leidende docenten (voor Hageveld 
waren dat Roshan Jahangir en 
Sjoerd Offerhaus, -red.) met een ste-
dentrip werden beloond voor hun 
inspirerende inzet, kregen de leer-
lingen van een vertegenwoordiger 
van het Ministerie van OC&W een 
envelop overhandigd met een stu-
diebeurs ter waarde van € 1.500,- 
en werden in de prachtige binnen-
tuin van het Trippenhuis aan de 
Kloveniersburgwal in Amsterdam 
op de groepsfoto gezet. College 
Hageveld heeft in de vier jaar dat 
de Onderwijsprijs bestaat er drie 
in de wacht gesleept. Een opmer-
kelijk mooie prestatie.
Meer informatie is te vinden op 
www.knawonderwijsprijs.nl. x

Twee profielwerkstukken 
bekroond door de KNAW

College Hageveld pakt de dubbel

De vier winnaars van de twee onder-
wijsprijzen van College Hageveld: 
Max, Tjalling, Ingeborg en Christina 
op de trappen van het Trippenhuis in 
Amsterdam (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl).
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De provincies NH en ZH hebben samen met bestuurders in de regio afge-
sproken dat de Duinpolderweg wordt aangelegd vlak langs de dorpskernen 
De Zilk, Vogelenzang en Bennebroek. Het gaat om een autoweg die vanaf 
de N206 bij De Zilk naar de A4 bij Hoofddorp gaat lopen.
Het verbaast mij dat deze weg wordt aangelegd met als argument dat de 
leefbaarheid in de dorpskernen hierdoor zal verbeteren. Het Decisio rap-
port dat in 2010 is uitgebracht, vormt de basis onder het besluit. Als je dat 
rapport bestudeert, dan kom je tot de conclusie dat de leefbaarheid juist 
ernstig in gevaar komt als dit plan doorgaat. Een voorbeeld: in Bennebroek 
rijden nu dagelijks zo'n 12.000 voertuigen over de Rijksstraatweg (N208). 
Na de aanleg van de Duinpolderweg zijn dat 26.000 voertuigen. Over de 
Duinpolderweg zelf rijden straks dagelijks 30.000 voertuigen. Hoe kun je 
dan nog met droge ogen beweren dat deze weg de leefbaarheid zal bevor-
deren?
Maar hier blijft het niet bij. De op-en afrit ten zuiden van Bennebroek zal 
veel verkeer aantrekken vanuit Heemstede. Deze mensen rijden via de 
Herenweg richting Bennebroek. Het gaat dan niet alleen om inwoners van 
Heemstede, maar ook om inwoners die vermoedelijk afkomstig zijn uit 
Aerdenhout en Haarlem. Deze enorme toestroom van verkeer zal dus ook 
ten koste gaan van de leefbaarheid in Heemstede.
Tot nu toe hebben wij geen protesten gehoord afkomstig van inwoners 
vanuit Heemstede. Men lijkt daar te denken: ver van ons bed. Alleen de 
inwoners van Vogelenzang, De Zilk en Bennebroek maken zich ernstig zor-
gen. Het is ook opvallend dat de politiek in Heemstede zich hier niet mee 
bezig wil houden, terwijl de afgelopen jaren toch druk gewerkt is aan de 
renovatie van de Herenweg. Is die renovatie wel berekend op de verwachte 
toekomstige verkeersstroom? Wat wordt er gedaan om de overlast voor 
bewoners te voorkomen?
De wethouder van verkeer in Heemstede, Christa Kuiper, heeft eerder 
verklaard dat zij een groot voorstander is van de Duinpolderweg omdat 
deze autoweg het verkeer in Heemstede juist zal ontlasten. Dat is een bui-
tengewoon selectief oordeel, dat past bij de tunnelvisie die bestuurders 
ontwikkelen zodra zij met elkaar afspreken dat zij naar de buitenwereld 
eensgezindheid moeten uitstralen. Het is niet alleen die opgelegde eens-
gezindheid of veronderstelde unanimiteit in de besluitvorming, het is ook 
de gehanteerde terminologie die wijst op deze tunnelvisie.
Bestuurders hebben het over ' go, no go' en over het 'momentum' en 'we 
moeten nu doorpakken, anders missen we de boot'. Dit soort groepsproces-
sen zijn bekend bij grote infrastructurele projecten die al eerder faliekant 
mislukt zijn in Nederland en die de maatschappij op hoge kosten heb-
ben gejaagd. Bestuurders zouden eerst de problemen moeten analyseren 
om van daaruit te werken aan een oplossing. Bij de Duinpolderweg is het 
precies andersom gegaan: de oplossing is bedacht en pas daarna is er een 
probleem gedefinieerd. Dat probleem is bedacht: het is nu niet leefbaar 
in de dorpskernen.
Conclusie: deze autoweg moet er komen. Resultaat: daarna wordt het weer 
leefbaar in de kernen. De cirkel is weer rond in deze redenering. Het is bui-
tengewoon schadelijk voor de inwoners want zij herkennen zich niet in de 
probleemstelling en worden belast met een autoweg die in ieder geval niet 
voor hun wordt aangelegd. De tunnelvisie bewerkt dus het tegengestelde 
resultaat en dat niet alleen in de genoemde aanliggende dorpskernen, 
maar ook in Heemstede zelf. Ik hoop dat de inwoners van Heemstede zich 
op tijd realiseren wat hun boven het hoofd hangt. Bezint eer ge begint!

Helen Snowdon

Bennebroek x

Duinpolderweg (N206-A4) en de 
leefbaarheid in Heemstede op de tocht

santpoort/regio - De recherche 
van politie Kennemerland stelt een 
onderzoek in naar een inwoner van 
Santpoort op verdenking van bezit, 
verspreiding en mogelijk productie 
van kinderporno. In dit onderzoek 
wordt samengewerkt met politie 
Amsterdam-Amstelland. Dat heeft 
een woordvoerder van de politie 
afgelopen vrijdag laten weten. De 
Santpoorter werd eerder vorige week 

aangehouden. Er is deze week een 
doorzoeking verricht in de woning 
van de verdachte. Hierbij werden 
onder andere foto's, computers en 
overige gegevensdragers in beslag 
genomen. Al dit materiaal wordt 
onderzocht en beoordeeld door 
zedenrechercheurs. De verdachte is 
vrijdag voorgeleid voor de rechter-
commissaris. x

Onderzoek naar kinderporno

bloemendaal - Thijsse's Hof in het 
Bloemendaalse Bos, de oudste heem-
tuin van Europa, heeft weer een aantal 
interessante ontwikkelingen kunnen 
vermelden in haar jaarverslag over 
2011. Zo is er een geheel vernieuwde 
website gerealiseerd en zit Thijsse's 
Hof inmiddels ook op Facebook. Ook 
is er een nieuwe wervingsfolder uitge-
bracht, omdat de Hof dringend verle-
gen zit om nieuwe donateurs.

door Michiel Rehwinkel

"Maar het belangrijkste nieuws 
is dat er in Thijsse's Hof in 2012 

gestart kan worden met de nieuw-
bouw van het instructielokaal dat 
het huidige lokaal na 35 jaar trouwe 
dienst gaat vervangen", laat vice-
voorzitter Henk Wijkhuisen weten. 
"Alle vergunningen zijn rond en 
dit betekent dat in het najaar een 
instructielokaal wordt opgeleverd, 
dat past bij de eisen van deze tijd."
Met de nieuwe ruimte kan Thijsse's 
Hof nu een hele schoolklas ontvan-
gen, dat met de huidige behuizing 
helaas niet mogelijk was vanwege 

de beperkte omvang. Wijkhuisen: 
"Het ontvangen van scholen is een 
van de kernactiviteiten van Thijsse's 
Hof. Basisscholieren worden aan 
de hand genomen door de Hof en 
worden in contact gebracht met de 
spannende en elke keer weer wis-
selende natuur. Zo'n 26 basisscho-
len met ruim 1000 kinderen zijn in 
2011 in Thijsse's Hof geweest."
Nieuw is dat ook maatschappelij-
ke stages worden gefaciliteerd. In 
2011 zijn meer dan vijftig middel-
bare scholieren werkzaam geweest 
op de Hof. "Op deze wijze voorziet 
Thijsse's Hof in een grote behoefte 
bij scholen voor stageplaatsen", 
aldus Wijkhuisen. "En we bereiken 
middelbare scholieren, die over het 
algemeen in deze leeftijdsperiode 
weinig betrokken lijken te zijn bij 
natuur. Vrijwel alle stagiaires waren 
erg enthousiast en hebben tal van 
onderhouds- en beheerwerkzaam-
heden verricht."
Ook de vertrouwde maandelijkse 
column van voorzitter Willem Holt-
huizen in deze krant blijft uiteraard. 
Kijk voor meer informatie ook eens 
op www.thijsseshof.nl. x

Thijsse's Hof start nog in dit jaar
met bouw nieuw instructielokaal

Ontvangen van scholen één van de kernactiviteiten

Thijsse's Hof in het Bloemendaalse Bos is de oudste heemtuin van Europa 
(Archieffoto).

zandvoort - Daags na de nederlaag 
van het Nederlandse voetbalelftal 
liet dit heerschap, in Duits sup-
porterstenue, zich fotograferen 
door een dame voor de deur van 
hét Oranjecafé van Zandvoort in de 
Haltestraat: Laurel en Hardy. Het 
spreekt voor zich dat wij de kans 

om ook die foto te schieten niet 
aan onze neus voorbij lieten gaan. 
Overigens dient te worden vermeld 
dat het wel om 10.00 uur in de och-
tend was... Zeer waarschijnlijk wel 
zo veilig voor deze durfal. x

Hij durft... zo vroeg in de ochtend

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Op zaterdag 23 juni zal 
ook in Heemstede de jaarlijkse vetera-
nendag worden gehouden. De Advies 
Commissie Veteranen Heemstede 
(VAC) is actief betrokken bij deze bij-
zondere happening en zal dit jaar met 
behulp van de vereniging Keep them 
Rolling extra aandacht trekken van de 
inwoners van Heemstede.

Initiatiefnemer en indiener van 
de nieuwe Veteranenwet, Tweede 
Kamerlid ( PvdA) Angelien Eijsink 
zal deze dag gast zijn van de Vete-
ranen. Het programma start in de 
ochtend om 10.00 uur met een 
optreden van de Band of Liberation 
op de Binnenweg. Om 13.00 zal 
een herdenkingsbijeenkomst voor 
omgekomen veteranen plaatsvin-
den op de begraafplaats Groenen-
daal aan de Herfstlaan. Iedereen is 
welkom.
Rond 14.00 uur zal rond het raad-

huis een grote verzameling militaire 
voertuigen staan opgesteld die ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog 
in gebruik is geweest. Voor de kin-
deren wordt een oude veldkeuken 
ingericht zodat er militaire pannen-
koeken kunnen worden gebakken. 
Gedurende de middag is er uitge-
breid gelegenheid voor de bevol-
king van Heemstede (jong en oud) 
kennis te nemen van de ervaringen 
en verhalen van de veteranen.
Het muziekkorps Adect Musica zal 
tijdens deze middag zorgen voor 
de muzikale omlijsting; er zullen 
korte toespraken worden gehouden 
door de burgemeester en Angelien 
Eijsink. De dag wordt rond 16.00 
uur afgesloten met een uitgebrei-
de rondrit met alle oude militaire 
voertuigen door het centrum van 
Heemstede.
Zie ook www.veteranenheemstede.
nl. x

Veteranendag Heemstede

heemstede - Op zondagmorgen 
omstreeks 05.20 uur hield de 
politie een 16-jarige jongen uit 
Haarlem aan op de Bronsteeweg 
in Heemstede. De politie zag de 
jongen op een damesfiets rijden. 
Hij hield een verkeersbord onder 
zijn arm en op de bagagedrager 
had hij een ander bord. Bij con-
trole bleek de jongen ook nog 
eens vijftien autoantennes te 
hebben. Over de herkomst van de 
antennes kon hij niets verklaren, 
omdat hij deze (volgens zijn eigen 
verklaring) in bewaring had voor 
een ander. De jongen is aangehou-
den en voor verhoor overgebracht 
naar het politiebureau. De politie 
stelt een onderzoek in naar de 
herkomst van de fiets, de borden 
en de antennes. x

Autoantennes en
verkeersborden
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Heemstede: Bruna, Binnenweg 167
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Raadhuis, Swaluestraat 2
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bloemendaal/zandvoort - Afgelopen 
zaterdag 16 juni gingen maar liefst 
dertig vrijwilligers van de Rotary 
Bloemendaal samen met ruim 
twintig bewoners van Nieuw Uni-
cum op pad voor een wandeling in 
de Waterleidingduinen. Sommige 
vrijwilligers duwden een rolstoel, 

anderen liepen met de gemotori-
seerde rolstoelers mee en hadden 
een goed gesprek. 
Boswachter Gerard Scholten gaf 
een boeiende verhandeling over 
de flora en fauna van dit mooie 
natuurgebied. Voor diverse leden 
van de Rotary was dit een eerste 

kennismaking met de groep bewo-
ners van Nieuw Unicum. De ken-
nismaking beviel zo goed, dat de 
Rotary beloofde om volgend jaar 
weer met een groep bewoners op 
stap te gaan. x

Volgend jaar zeker weer
Rotary wandelt met bewoners Nieuw Unicum

(Publiciteitsfoto).

Exposities binnen de gemeente Bloemendaal, een 50-jarige traditie van 
Achter de Zuilen, zullen binnenkort tot het verleden behoren. De ten-
toonstellingszaal in het soutterain van het gemeentehuis van Bloemen-
daal wordt in de verbouwing opgenomen en voor andere doeleinden 
bestemd. Tot zover.
Maar, wat een geluk dat er een geschikt alternatief is! Er bevindt zich óp 
het terrein van het gemeentehuis een Koetshuis, een fraai en monumen-
taal gebouw en uitermate geschikt als tentoonstellingsruimte voor Ach-
ter de Zuilen. Daarbij komt dat het Koetshuis met niet al té veel inspan-
ning en kosten niet alleen een mooie locatie is, maar - en dit is door het 
comité van Achter de Zuilen als voorwaarde gesteld - goed is af te sluiten. 
Hierdoor kunnen de vaak zeer waardevolle kunstvoorwerpen beveiligd 
worden, zoals het hoort. Een publieke ruimte binnen het te verbouwen 
gemeentehuis, zal daarom geen optie zijn. 'Aardig' om het gemeentehuis 
aan te kleden met kunst, maar dat is wat anders dan een expositie. Zeker 
één van Achter de Zuilen.
Tot op heden heeft het Koetshuis een bestemming. Deze bestemming is 
fietsenstalling ten behoeve van het eigen personeel. Het Koetshuis zal, 
ook ná de verbouwing van het gemeentehuis, géén andere bestemming 
krijgen dan stalling. Zo heeft de gemeente beslist.
Voor mij en zeer velen met mij, is dit onbegrijpelijk. Een monumentaal 
gebouwtje tot fietsenstalling degraderen! En dus… voortaan géén ruimte 
meer voor exposities van Achter de Zuilen. Niet binnen en niet buiten 
het gemeentehuis. Ik vraag me af of de gemeente zich realiseert wat 
voor impact het verdwijnen van Achter de Zuilen heeft voor bewoners 
van Bloemendaal? Realiseert men zich dat er voor kunstenaars uit de 
gemeente geen alternatieve locatie beschikbaar is dan die van Achter de 
Zuilen? Denk aan de kring van Bloemendaalse kunstenaars 'Fiore'. Denk 
aan de Bloemendaalse scholen voor voortgezet onderwijs: de Hartenlust 
en het Kennemer Lyceum, voor wie binnenkort binnen de gemeente géén 
ruimte meer zal zijn om te exposeren…
Kunnen we dus stellen dat de prioriteit bij de gemeente Bloemendaal niet 
bij 'kunst' ligt? Maar, toch wel - naar ik hoop - bij de belangen van haar 
eigen bewoners?! Mensen voor wie genieten van een expositie, binnen 
hun eigen gemeentegrens, van groot belang is? Is er ook gedacht aan de 
vele 'ouderen' binnen de gemeente? Is er wel gedacht aan mensen met 
een (mobiele) beperking? Weliswaar komen er nu nog vele bezoekers 
aan de exposities van buiten de gemeente. Achter de Zuilen staat in den 
lande bekend als een platform van kwalitatief hoogstaande exposities 
waar kunstenaars graag willen exposeren en waar bezoekers uit het hele 
land op af komen. Deze mensen zullen voortaan élders exposities  bezoe-
ken: buiten Bloemendaals grondgebied. Maar juist de ouderen en mensen 
met een beperking, uit de eigen gemeente, zullen, van het beëindigen van 
exposities in hun Gemeentehuis, de dupe worden! Zij zullen het bezoeken 
van een expositie binnen hun eigen actieradius uit hun leven moeten 
schrappen.
Ik schaam me voor een gemeente die z'n prioriteiten verkeerd stelt. Een 
fietsenstalling voor personeel belangrijker acht dan Achter de Zuilen; 
binnen deze gemeente een bijna 50-jarige traditie, waar zovelen zich nú 
en in het verleden voor hebben ingespannen.
Laten we eerlijk zijn: zou er op een begroting van bijna 12 miljoen euro 
ten behoeve van de verbouwing van het gemeentehuis nu écht géén fiet-
senstalling gemaakt kunnen worden? Is het niet zo dat een platform 
voor kunst vooral met beschaving te maken heeft? Is Bloemendaal nu 
een RIJKE gemeente of een gemeente die kunst, c.q. BESCHAVING wil 
uitdragen. Of… geen van beiden?

Marijke Roele x

Achter de Zuilen

bloemendaal - Pierre Jean Baptist Ruys 
de Perez werd geboren op 7 juni 1909 
aan de Mollaan 1a in Bloemendaal. 
Hij werd doodgeschoten op 33-jarige 
leeftijd in de Bloemendaalse duinen 
op 15 augustus 1942. Dit jaar is dat 
dus zeventig jaar geleden.

Na een loopbaan bij de Huzaren 
kwam Ruys de Perez in 1934 bij 
de vliegeropleiding in Soesterberg. 
In 1939 ging hij naar de lucht-
vaartafdeling en werd afwisselend 
gestationeerd op Ypenburg en 
Soesterberg. Bij het uitbreken van 
de oorlog op 10 mei 1940 was hij 
commandant van de 1-ste JaVa op 
Ypenbrug. Om 03.33 uur steeg hij 
op met zijn jachtvliegtuig de 222. 
Door een defect aan de laadinrich-
ting van de mitrailleurs heeft hij 
geen enkel schot kunnen lossen. 
Boven het Westland werd hij aan-
gevallen en raakte gewond.
Na de mobilisatie ging hij werken 
voor een handelsfirma in Rot-
terdam vanwaar hij de overtocht 
naar Engeland met twee kamera-
den voorbereidde. In september 
1941 probeerde hij samen met zijn 
twee kornuiten, Carel Steensma 
en Lodie Voute naar Engeland uit 
te wijken, maar zij werden buiten-
gaats onderschept, gearresteerd en 
aan land gebracht.
Steensma kwam in een gevange-
nis te recht en Voute in een Duits 
tuchthuis. Ruys de Perez ging in 
het verzet. Tot driemaal toe werd 
hij opgepakt en veroordeeld. De 
derde maal werd hij uitindelijk 
door het Luftwaffe Gericht en ter 
dood veroordeeld. Na verschillende 
gevangenissen te hebben gezeten 
werd hij vanuit de Weteringschans 
gevangenis te Amsterdam overge-
bracht naar de duinen in Bloemen-
daal en daar op 15 augustus dood-
geschoten.
Dit jaar dus 70 jaar geleden. Tijdens 

Veteranendag Bloemendaal op 
zaterdag 23 juni wordt de Bloemen-
daalse vliegenier herdacht en volgt 
een kranslegging bij de tombe. 
De graftombe waar hij ligt begra-
ven bevindt zich op de Algemene 
Begraafplaats aan de Bergweg in 
Bloemendaal (Vak A-1).
Voor meer informatie kan men kij-
ken op www.1940-1945.bloemen-
daal.nl. Klik de site Pierre J.B. Ruys 
de Perez aan en zie zijn levensver-
haal wat tot nu toe bekend is. x

Veteranendag Bloemendaal
Pierre Jean Baptist Ruys de Perez

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag heeft een onbekende 
man ingebroken bij een horecage-
legenheid aan het strand in Zand-
voort. De man nam flessen drank 
mee, een jas en een laptop. De poli-
tie onderzoekt de zaak. x

Inbreker actief
op het strand

zandvoort/regio - De MSVN werkgroep 
Haarlem organiseert een themadag 
op zaterdag 23 juni in dagbesteding-
centrum De Boog van Nieuw Unicum 
in Zandvoort. Aanvang is 11.00 uur, 
duur is twee uur.. De MSVN werkgroep 
Haarlem is onderdeel van de Multiple 
Sclerose Vereniging Nederland en richt 
zich op belangenbehartiging, lotgeno-
tencontact en voorlichting.

Zorginstelling Nieuw Unicum en 
patiëntenorganisatie MS-Anders 
starten het project MS-op-afstand. 
Dit is een nieuwe zorg & coachings 
voorziening via internet waarin 
zorgverleners nauw samenwer-
ken. Met dit project wordt het 
mogelijk om MS-patiënten in heel 
Nederland te ondersteunen bij de 
beperkingen die de chronische 
ziekte MS met zich meebrengt. Via 
een internetverbinding kunnen 
patiënten in contact komen met 
gespecialiseerde MS-verpleegkun-
digen en andere deskundigen voor 
begeleiding, advies, ondersteu-
ning en informatie. Voordeel voor 
de MS-patiënt is de eenvoudige en 
snelle manier om met beeld en 
geluid persoonlijk contact te leg-
gen met hulpverleners, zonder 
hiervoor de deur uit te hoeven 
gaan. Aanmelden is gewenst en 
kan via msthemagroep@hotmail.
com of 06-51994224. x

'MS-op-afstand'

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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nieuw-vennep/regio - Vorige week 
woensdag zijn de wijkagenten 
van Haarlemmermeer-Zuid op pad 
gegaan met oranje kartonnen voet-
stappen met daarop de tekst: 'Neder-
land gaat voor goud. Inbrekers ook. 
Geef ze deze sportzomer geen kans.' 
Bij woningen waar sprake was van 
inbraakgevoelige situaties lieten de 
agenten een voetstap achter. En wat 
voor de Haarlemmermeer geldt, geldt 
natuurlijk ook voor deze regio.

In Nieuw-Vennep Noord liepen 
agenten bijvoorbeeld door de open 
poort een tuin in en vonden naast de 
achterdeur een kloofbijl. Deze kan 
eenvoudig gebruikt worden om een 
deur of raam in te slaan. Opvallend 
veel schuren waren niet afgesloten, 
waar vaak (elektrische) fietsen voor 
het grijpen stonden met de sleutel 
er nog in. Aan één sleutelbos zat 
zelfs de huissleutel.
Bewoners reageerden positief op de 
preventieve actie. Een bewoonster 
stond op het punt even haar kin-
deren van school te halen en had 
haar woning niet goed afgesloten. 
Na de uitleg van de agent dat een 
inbreker maar twee minuten nodig 
heeft, liep zij toch even terug om de 
voordeur op slot te draaien.
De politie voert de voetstappenactie 
uit om bewoners bewust te maken 
van gelegenheid die zij (vaak 
onbewust) creëren voor wonin-

ginbrekers. Soms is er sprake van 
onoplettendheid. Tijdens de actie 
van woensdagochtend troffen de 
agenten verschillende voordeuren 
aan met de sleutels nog in het slot. 
Toch zijn er ook inbraakgevoelige 
situaties waar mensen zich minder 
van bewust zijn, zoals kliko's die 
als klimmateriaal gebruikt kunnen 
worden om via een bovenlichtje 
het huis binnen te komen. Ook een 
laptop of andere kostbare (kleine-
re) spullen die in het zicht liggen, 
maken dat een inbreker interesse 
krijgt voor juist dat huis.
Meer preventietips zijn te vinden 
op www.politiekeurmerk.nl. Ook 
tijdens voetbalwedstrijden doen 
bewoners er goed aan om hun 

woning en schuren goed af te slui-
ten. Dit zijn uitgelezen momenten 
voor inbrekers om toe te slaan: veel 
mensen zijn immers niet thuis en 
er is voldoende lawaai om onge-
stoord hun 'werk' te doen. Met alle 
vervelende gevolgen van dien. x

Ook inbrekers gaan voor
goud in deze sportzomer

Politie laat oranje voetstappen achter

Opvallend veel schuren waren niet afgesloten, waar vaak (elektrische) fietsen 
voor het grijpen stonden met de sleutel er nog in. Aan één sleutelbos zat zelfs 
de huissleutel (Foto: Politie Kennemerland).

zandvoort - Buddy van der Aar uit 
Zandvoort is verkozen tot de Leukste 
Papa van de provincie Noord-Holland. 
De trotse vader nam vorige week in 
aanwezigheid van zijn gezin in de 
Kruidvatwinkel aan de het Raadhuis-
plein in Zandvoort een oorkonde en 
een vaderdagcadeau in ontvangst. 
Kruidvat organiseert de verkiezing 
'Jouw Leukste Papa van Nederland'. 
In de afgelopen weken konden klan-
ten met een Jouw extravoordeelkaart 
vaderss opgeven als Leukste Papa.

Buddy van der Aar is gekozen uit 
duizenden vaders die door moe-
ders en kinderen zijn genomineerd 
voor de eretitel. Hij staat nu voor de 
uitdaging de eer van de provincie 
Noord-Holland te verdedigen tij-
dens de landelijke verkiezing. Op 
www.kruidvat.nl/jouwleukstepapa 
gaat Buddy de strijd met andere 
vaders aan en kan Nederland stem-
men op de Leukste Papa van Neder-
land. De Leukste Papa van Neder-
land wint een verblijf met het hele 
gezin in één van de DroomParken 
die Nederland rijk is.
Uit de vele inzendingen koos de 
jury Buddy van der Aar uit Zand-
voort als Leukste Papa van Noord-
Holland. Buddy werd genomineerd 
door zijn kind omdat hij voor haar 
de allerleukste, -liefste en -beste 
papa is die er bestaat. Buddy is een 

sportieve papa, hij gaat samen met 
zijn dochter klimmen en dit jaar 
mag zijn dochter mee kitesurfen. 
Buddy nam de prijs, een canvas-
doek en een pakket verzorgings-
producten, vol trots in ontvangst: 
"Ik was enorm verrast en trots toen 
ik hoorde dat mijn gezin mij heeft 
genomineerd voor de Jouw Leukste 
Papa van Nederland Verkiezing. Dit 
is het mooiste compliment dat je 
kunt krijgen. Natuurlijk wil ik nu 
ook de Leukste Papa van heel Neder-
land worden. Ik roep iedereen dan 
ook op om op mij te stemmen."

Ster in de keuken
Kinderen doen hun vader deze 
Vaderdag nog altijd het allergroot-
ste plezier met een persoonlijk 
geschenk. Ruim 50% geeft aan het 
liefst een knutselwerkje of teke-
ning te krijgen. Op nummer twee 
staat een geurtje (17%). Zo blijkt 
uit online onderzoek van Kruidvat. 
Papa is vaak wat makkelijker dan 
mama. Zo laat bijna 40% van de 
vaders kinderen langer tv kijken of 
computeren dan dat mama dat zou 
doen. En wie zegt dat papa's niet 
kunnen koken heeft het mis: 55% 
van de ondervraagden is meer dan 
tevreden over de kookkunsten van 
papa. Bovendien kookt een derde 
van de vaders meer dan twee keer 
per week. x

Buddy van der Aar uit Zandvoort is
de leukst papa van Noord-Holland

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Afgelopen vrijdag 15 juni 
werd op het Zandvoortse Gasthuis-
plein de 'Theo Hilbers' vismaaltijd 
gehouden. In de jaren '70 werd de 
vismaaltijd al georganiseerd door 
deze Theo Hilbers; zijn zoon Erwin 
heeft het stokje overgenomen. In 
totaal zijn er 240 mensen geweest 
die een kaartje hebben gekocht. 
Zij konden genieten van de bouil-
labaisse, de vis, het droge weer, de 
bediening door De Wurf in folklore 
kledij en van de muziek van duo 'Eb 
en Vloed', Gré van den Berg en Klaas 

Koper. Verregende de editie van 
vorig jaar nog, deze keer hoefde de 
vis niet opnieuw te zwemmen. x

Genieten van zon en vis

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

vogelenzang - Zaterdag 23 juni 
wordt er een kofferbakmarkt in 
Vogelenzang gehouden. Op het 
parkeerterrein van tuincentrum 
Bos aan de Vogelenzangseweg 
staan die dag weer vele tientallen 
uitgeladen kofferbakken met een 
diversiteit aan gebruikte goede-
ren. Aan deze markt kan ieder-
een, ongeacht het wel of niet in 
het bezit zijn van een kofferbak, 
deelnemen. Een standplaats voor 
een auto kost € 17,50. De markt 
duurt van 09.30 tot 16.00 uur en 
zowel de toegang als het parkeren 
is gratis. Voor meer informatie of 
reserveringen, tel. 0229-244739 of 
0229-244649. Zie ook www.mikki.
nl. x

Kofferbakmarkt

de zilk/vogelenzang - Een automo-
biliste is vrijdagmiddag met haar 
voertuig te water geraakt. Het 
ongeval gebeurde iets na 14.30 uur 
op de Provincialeweg N206 bij De 
Zilk op de grens met Vogelenzang. 
In de beruchte bocht, waar in het 
verleden al meer auto's te water zijn 
geraakt, ging het mis. Brandweer, 
ambulance en politie kwamen ter 
plaatse om assistentie te verlenen. 
Gelukkig is de bestuurster van de 

wagen met de schrik vrijgekomen 
en raakte derhalve niet gewond. 
Vlak voor het ongeval heeft het 
behoorlijk hard geregend, dus ver-
moedelijk speelde het natte weg-
dek een rol bij het ongeval. Een ber-
gingsbedrijf is ter plaatse gekomen 
om het voertuig weer op het droge 
te zetten. x

Het ging weer eens mis

(Foto: Michel van Bergen).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Hoe hou ik het vol?

Mijn moeder is 87 en mijn vader 91. Hij is vergeetachtig en mijn 
moeder gaat lichamelijk en geestelijk achteruit. Zij kan de zorg voor 
mijn vader nog nauwelijks opbrengen. Al 10 jaar  loop ik achter mijn 
ouders aan; ziekenhuis in en uit, boodschappen doen, huis opruimen, 
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uitgeput raakte en mijn eigen huishouden verwaarloosde. 

Een paar maanden geleden heb ik alle hulp gestopt en Home 
����
���������
	���
����
�����
�������
��!�����������
�"

�
��
��
komt er een vaste medewerker gedurende 4 uur die alles doet 
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spelletje kaart leggen, erop uit met de auto etc. Ondertussen regelt 
�
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loopt prima en ik kan weer gewoon bij mijn ouders op bezoek 
komen zonder die loden last van verplichtingen en schuldgevoel. 
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te regelen.

�-�/23�52//362
www.homeinstead.nl

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

www.talencentrum.leidenuniv.nl

Taalcursussen september 2012

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL
• algemene cursussen voor beginners en gevorderden
• inburgeringscursussen voor hoger opgeleiden
• schrijven voor gevorderden / spreken voor gevorderden
• examentraining Staatsexamen NT2

_________________________________________________________

DUITS - ENGELS - FRANS - ITALIAANS - PORTUGEES
RUSSISCH - SPAANS - TURKS - ZWEEDS
ARABISCH - CHINEES - JAPANS - SWAHILI

• cursussen voor beginners en gevorderden
_________________________________________________________

MAATWERK - IN COMPANY
• individuele taalcursussen, taalcoaching, vertalen, cultuurtrainingen

_________________________________________________________

OPEN HUIS: dinsdag 4 september 2012

Volg ons op Twitter en Facebook!

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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Ja,  ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van o.a. deze 
krant in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)

 Vakantiewijk   Vaste wijk

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke dingen 
gaan doen, maar dat kost handenvol geld.
Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt 
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s om je 
vakantie plezierig te maken.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar Buijze 
Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt ons ook mailen: secretariaat@buijzebestelnet.nl

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

bloemendaal - Je moet geen hoogte-
vrees hebben als je op vrijdag 15 
juni mee wilt doen met het pannen-
bier bij de firma Rutte aan de Bloe-
mendaalseweg. De plechtigheid is 
bescheiden, maar volgens wethou-
der Tames Kokke wel belangrijk: 
"Deze verbouwing betekent zeker 
in economisch moeilijke tijden, een 

verrijking van onze dorpskern." De 
aanwezigen hieven het glas, maar 
niet met bier. Volgens de aannemer 
mag bier niet op een steiger, dus is 
men uitgeweken naar champagne. 
Eigenlijk is dat niet zo erg, want 
pannen kun je op het dak ook (nog) 

nergens bekennen. Op de foto's 
een paar impressies. Dat de familie 
Rutte verspreid staat over meerdere 
foto's heeft te maken met de win-
kel beneden, daar gaat de verkoop 
gewoon door. x

Creatief Pannenbier bij Rutte
Wethouder is trots op bouwproject

(Foto's: Ruud Vader).

overveen - De Klankbordgroep Marine-
hospitaalterrein heeft met verbazing 
kennisgenomen van de presentatie door 
projectontwikkelaar AM en wethouder 
Kokke (VVD) van het Schetsontwerp 
Marinehospitaalterrein in de commis-
sie Grondgebied van de gemeenteraad 
van Bloemendaal. In het schetsont-
werp is de bebouwing slechts 'vlekma-
tig' vastgelegd, er is in deze tijd geen 
plaats voor 'blauwdrukken' en in een 
volgende fase moet verdere 'invulling' 
van de plannen plaatsvinden, aldus de 
wethouder en de projectontwikkelaar.

De Klankbordgroep vraagt zich af 
hoe dit te rijmen valt met hetgeen 
vanaf november 2011 zes maanden 
lang met projectontwikkelaar AM is 
besproken. Bovendien zijn de gedane 
uitspraken in regelrechte strijd met 
de constatering in het besluit van 
het college van B & W van15 mei 
2012, dat "met het vaststellen van dit 
schetsontwerp geprojecteerde bouw-
massa's in belangrijke mate worden 
vastgelegd."
In een brief van 17 juni 2012 aan de 
leden van de commissie Grondgebied 
heeft de Klankbordgroep de raad van 
de gemeente Bloemendaal dan ook 
verzocht om op de kortst mogelijke 

termijn hier duidelijkheid over te 
scheppen, niet te accepteren dat 
aan projectontwikkelaar AM de vrije 
hand wordt gegeven, en zelf als raad 
nauwkeurig te onderzoeken of door 
het college van B&W en projectont-
wikkelaar AM wordt voldaan aan de 
in de zomer van 2011 gestelde ont-
wikkelkaders.
De Klankbordgroep stelt vast dat ver-
schillende fracties in de commissie 
Grondgebied van mening zijn dat het 
college van B&W goed moet kijken 
naar de aanbevelingen van de Klank-
bordgroep en de verbeterpunten van 
de architect Sjoerd Soeters. Wethou-
der Kokke heeft echter in december 
2011 niet met de Klankbordgroep 
willen praten omdat AM 'aan zet' 
was bij het maken van het Schets-
ontwerp. Na afronding door AM van 
het Schetsontwerp wil de wethouder 
een half jaar later nog steeds niet 
met de Klankbordgroep in discussie 
over haar wensen, omdat de invulling 
van de plannen in de volgende fase 
zal plaatsvinden. Dat schiet volgens 
de Klankbordgroep niet op. Het zou 
bovendien betekenen dat de leden 
van de Klankbordgroep, die dit alle-
maal maar in hun vrije tijd erbij doen, 
het komende half jaar weer opnieuw 

kunnen beginnen.
Ook omdat AM heeft laten weten haast 
te willen maken, dringt de Klank-
bordgroep er bij de gemeenteraad op 
aan om er voor te zorgen dat nu eerst 
zo snel mogelijk aan het college van 
B&W de opdracht wordt gegeven om 
de komende drie maanden serieus te 
(laten) onderzoeken - zoals de Klank-
bordgroep voorstelt - of het haalbaar 
is om in plaats van de voorgestelde 77 
woningen maximaal zestig woningen 
te bouwen op het Marinehospitaalter-
rein (inclusief het Van Wijk-terrein). 
Is het financieel mogelijk een plan te 
maken met minder grondgebonden 
woningen met tuinen (maximaal 
dertig), met conform de Woonvisie 
van de gemeente Bloemendaal meer 
appartementen voor koopkrachtige 
senioren (tien in twee villa's) en met 
conform het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan eenderde deel 
sociale huurwoningen (twintig inclu-
sief de voorziening van de Stichting 
Dol-Fijn, die voor één woning telt)? 
Daarbij wijst de Klankbordgroep er 
op dat ook in het ambtelijk advies 
over het Schetsontwerp wordt aan-
bevolen het aantal grondgebonden 
woningen met tuinen te verlagen en 
wordt het Schetsontwerp als 'te krap' 

aangemerkt. Het college van B & W 
zou dan volgens de Klankbordgroep 
tegelijkertijd de opdracht moeten 
krijgen om het Schetsontwerp wat 
betreft de stedenbouwkundige kwa-
liteit te laten verbeteren en op het 
niveau te laten brengen dat in de 
gemeente Bloemendaal wordt nage-
streefd, zoals ook wordt aanbevolen 
in het ambtelijk advies. De aanbeve-
lingen van de Klankbordgroep en de 
verbeterpunten van Sjoerd Soeters 
zouden hierbij betrokken moeten 

worden.
Pas na afronding van dit onderzoek 
en deze 'extra ontwerpslag' zou de 
raad groen licht moeten geven voor 
de volgende fase en het sluiten van 
een Samenwerkingsovereenkomst 
tussen gemeente en projectontwik-
kelaar AM. Doet de gemeenteraad nu 
niks, aldus de Klankbordgroep, dan 
moet gevreesd worden dat in de oude 
kern van Overveen te veel woningen 
en de verkeerde woningen gebouwd 
gaan worden. x

'Te vol met verkeerde woningen'
Klankbordgroep over Marinehospitaalterrein

overveen - Aannemersbedrijf Gebr. 
Min BV, aannemer van PWN, start 
vanaf 25 juni met asbestsanering 
bij de ingang Koevlak van het NPZK 
op de Zeeweg in Overveen. PWN is 
verplicht om te saneren omdat er 
asbest is aangetoond in een klein 
deel van het terrein waar na de 
bouwvakantie gebouwd zal worden. 
De werkzaamheden duren een paar 
dagen en zijn hoogstwaarschijnlijk 
aan het einde van de week gereed.
BK ingenieurs begeleidt dit traject en 
bepaalt wat moet worden afgevoerd 
en wat mag worden hergebruikt. 

PWN heeft een zogenaamde BUS 
(Besluit Uniforme Saneringen) 
melding hiervan gedaan bij de pro-
vincie.
Daar waar PWN gaat saneren, wor-
den de reeds aanwezige hekwerken 
met folie dicht gemaakt, het terrein 
wordt nat gehouden en verder wordt 
volgens de richtlijnen gehandeld. 
Het vervuilde puin wordt conform 
voorschriften afgevoerd naar een 
erkende stortplaats en brengt, door 
te treffen maatregelen, geen gevaar 
voor de volksgezondheid met zich 
mee. x

Asbestsanering bij Koevlak

heemstede/rijsenhout - In Heemstede 
scheiden de bewoners hun oude 
papier en karton al goed, maar toch 
zit er nog veel recyclebaar oud papier 
in het restafval in Heemstede. Voor 
de productie van nieuw papier wordt 
voor 75% gebruik gemaakt van oud 
papier en karton. Daardoor hoeven er 
minder bomen gekapt te worden.

Ook scheelt het in de verwerkings-
kosten: als al het oude papier 
gescheiden wordt ingezameld, 
kan een aanzienlijke besparing 
worden gerealiseerd. Daarom doet 
wethouder Botter een oproep aan 

alle Heemstedenaren: "Wie heeft 
het beste idee van Heemstede om 
oud papier uit het restafval te hou-
den?" Ongemerkt wordt veel papier 
bij het restafval gegooid. Geopende 
enveloppen, kartonnen verpak-
kingen, oude kranten; uit gemak 
gooien we het vaak bij het restafval. 
Maar al dat papier bij elkaar vormt 
17,5% van het restafval in Heemste-
de. Hiervan is de helft makkelijk te 
scheiden papier als kranten, tijd-
schriften en karton.
Jur Botter: "Als we ook dit oude 
papier gescheiden weggooien, 
levert dat een enorme besparing 

Wie heeft het beste idee
om papier te scheiden?

Heemstede schrijft prijsvraag uit op, waardoor de burger uiteinde-
lijk goedkoper uit kan zijn. Als al 
het oude papier goed gescheiden 
wordt in Heemstede, hoeft er voor 
de productie van papier 125 hectare 
bos minder gekapt te worden. Dat is 
anderhalf keer het Groenendaalse 
Bos. Daarom roep ik alle Heemste-
denaren op: Gooi uw oude papier 
goed gescheiden weg." En de wet-
houder doet nog een oproep: "Wie 
heeft het beste innovatieve idee van 
Heemstede om oud papier uit het 
restafval te houden? 
We zijn op zoek naar nieuwe, nog 
niet eerder toegepaste inzamel-
methoden. Het beste idee wordt 
beloond met een uitgebreide lunch 
voor twee personen in het Groenen-
daalse bos."
Wie denkt een goed idee te hebben, 
mail dit dan voor 4 juli naar com-
municatie@meerlanden.nl. x
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE

Audi TT 3.2 Quattro Cabriolet Automaat 29.000 km 2007
Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000
BMW 118I Cabriolet Automaat M Pakket 19.000 km 2011
BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011
BMW 530D GT High Exe 68.000 km 2009
BMW 535D A High Exe 78.000 km 2008
BMW X1 2.8 XDrive Automaat 19.000 km 2011
BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007
Cadillac Escalade Hybrid 200 km 2012
Cadillac SRX 4X4   Diverse kleuren nieuw model 100 km 2011
Ferrari 360 F1 Stradale 65.000 km 2000
Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001
Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio 29.000 km 2010
Jaguar XK8 Convertible 42.000 km 2006
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 37.000 km 2011
Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010
Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011
Mercedes-Benz S65 AMG V12 35.000 km 2011
Mini Cooper Mayfair 50 years 19.000 km 2010
Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 18.000 km 2011
Porsche Boxster S 41.000 km 2006
Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006
Range Rover Evoque 2.2 TD4 Prestige 9.000 km 2011
Range Rover Evoque 2.2 SD4 Prestige 12.000 km 2011
Range Rover Sport TD V8 HSE 78.000 km 2008
Rolls Royce Phantom 8.000 km 2005
Volkswagen Golf 1.4 TFSI Cabriolet Automaat  4.000 km 2011
Volkswagen Touareg 3.0 TSI Hybrid 21.000 km 2011
Volkswagen Touran 1.4 TSI Automaat 7-persoons 4.800 km 2011
Wiesmann MF3 Roadster 18.000 km 2002

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Lotto jackpot 
a.s. zaterdag 23 juni € 7,5 miljoen

- Staatsloterij – Oranjetrekking 
30 juni – prijzenpakket met 
11 x half miljoen

- De schoolagenda's zijn er weer!

- Boek van de week: 
David Baldacci – Onder druk; 
voor maar € 7,50
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regio - Hoe heette mijn moeders moe-
der? Waar komt mijn familie vandaan? 
Wie woonden er vroeger in mijn huis? 
Hoe zag mijn straat er honderd jaar 
geleden uit? De antwoorden op deze 
en talloze andere vragen zijn te vin-
den in de Nederlandse archieven. Die 
beheren een schat aan historische 
informatie: honderden kilometers 
documenten, honderdduizenden 
foto's, oude affiches, landkaarten 
en nog veel meer. De nieuwe website 
OnsDNA.nl laat zien wat er zoal te 
doen en te vinden is in archieven en 
maakt beginnende archiefgebruikers 
wegwijs.

Iedere inwoner van Nederland laat 
administratieve sporen achter. 
Geboorten, huwelijken, overlij-
den: alles wordt geregistreerd door 
de gemeente. Als je een huis koopt 
ligt dat vast in het Kadaster en in 
een akte bij de notaris. De archie-
finstellingen van Nederland bewa-
ren deze documenten. Sporen van 
ieders bestaan liggen in De Neder-
landse Archieven (DNA), te wach-
ten om gevonden te worden. Ieder-
een heeft zijn eigen geschiedenis. 
Niemand heeft hetzelfde verhaal. 
De Nederlandse Archieven helpen 
je het verhaal te ontdekken van je 
familie, van het huis, de straat en 
de buurt waar je woont of van de 
stad waar je werd geboren.
Wie een museum bezoekt, bekijkt 
wat hem wordt voorgeschoteld. Wie 

in monumenten geïnteresseerd is, 
maakt een stadswandeling met een 
gids in menselijke, papieren of digi-
tale vorm. En wie gegevens zoekt 
over zijn eigen familie, huis, stad 
of buurt, moet zelf aan de slag in 
een archief. Zoeken in een archief 
is doe-het-zelven. Anders dan het 
woord suggereert, gaat dat niet 
altijd vanzelf. Hoe en waar begin 
je? Wat kan er al online, voor welke 
dingen moet je naar een archief 
toe? Welke bronnen zijn geschikt 
voor het oplossen van jouw vra-
gen? De website OnsDNA.nl is het 
startpunt voor iedere beginnende 
archiefgebruiker.

Inspirerende verhalen
Enthousiaste archiefgebruikers 
vertellen op OnsDNA.nl wat zij in 
de Nederlandse Archieven zochten 
en vonden. Een prachtige afdruk 
van een oude foto van haar buurt 
voor boven de bank van Esther. 
Een doos vol documenten over het 
warenhuis waar Desiree ooit haar 
eerste baan had en haar man ont-
moette. De stamboom van Jan, die 
terug gaat tot in de zeventiende 
eeuw. De foto's van de vredesde-
monstratie in 1983, die bij Joris veel 
herinneringen opriepen. Allemaal 
verhalen over hoe bijzonder het is 
om een stuk van je eigen geschie-

denis terug te vinden en de docu-
menten daarover zelf in handen te 
krijgen.

Handige informatie
De website bevat basale tips voor 
archiefonderzoek en een handige 
archiefkaart waarop je snel kan 
vinden bij welk archief je moet 
zijn om een antwoord te vinden 
op je vragen. OnsDNA.nl brengt 
dagelijks nieuws over nieuwe aan-
winsten, mooie ontdekkingen en 
handige tools en bevat een agenda 
met lezingen, tentoonstellingen, 
cursussen en andere activiteiten 
van archiefinstellingen in het hele 
land.

Toekomstige mogelijkheden
De Branchevereniging Archiefin-
stellingen in Nederland (BRAIN), 
de initiatiefnemer van OnsDNA.
nl, maakt zich sterk voor goede 
digitale toegankelijkheid van de 
Nederlandse archieven en hun 
collecties. De website OnsDNA.nl 
zal de komende jaren worden uit-
gebreid met bijvoorbeeld online 
hulpmiddelen en lesmateriaal om 
oude handschriften te leren lezen 
of huizenonderzoek te doen.

Archief in de buurt
Er is altijd wel een archief in de 
buurt. Het Noord-Hollands Archief 
is hét historisch informatiecentrum 
voor de provincie Noord-Holland, 
de provinciehoofdstad Haarlem en 
de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, 
Uithoorn, Velsen en Zandvoort. De 
studiezaal op de locatie Jansstraat 
40 is (gratis) te bezoeken van dins-
dag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 09.00 
tot 14.00 uur (behalve in juli en 
augustus). De studiezaal op de loca-
tie Kleine Houtweg 18 wordt op dit 
moment verbouwd, maar is vanaf 
september weer geopend voor 
publiek. Behalve voor het doen van 
archiefonderzoek, kan men ook bij 
het Noord-Hollands Archief terecht 
voor cursussen en workshops, ten-
toonstellingen en allerlei activitei-
ten. Kijk voor meer informatie op 
www.noord-hollandsarchief.nl. x

Zoeken in archief
is doe-het-zelven

OnsDNA.nl maakt wegwijs in Nederlandse archieven

Esther: "Ik ben veel over mijn nieuwe buurt te weten gekomen in het Stadsarchief 
(Publiciteitsfoto - OnsDNA.nl).

regio - 'TijdZappen' is een gratis 
zomerleesprogramma aangeboden 
door de Bibliotheek Duinrand voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 
Van 18 juni tot 1 september staan in 
de vestigingen Bennebroek, Bloe-
mendaal, Hillegom, Vogelenzang en 
Zandvoort van de Bibliotheek Duin-
rand de jeugdboeken over het thema 
tijdreizen in de schijnwerper.

Het leesprogramma 'TijdZappen' 
neemt kinderen mee terug in de 
tijd. Al lezende zap je door de cul-
tuurhistorische canon. Kinderen 
van groep 3 tot en met 8 kunnen 
zich de komende maanden door de 
tijd heen lezen. 'TijdZappen' staat in 
het teken van de cultuurhistorische 
canon van Nederland die nu op alle 
basisscholen in Nederland de lei-
draad is voor de geschiedenislessen. 
Veel kinder- en jeugdboeken gaan 
over de geschiedenis van Neder-
land, bijvoorbeeld over de tijd van 
de jagers en de boeren of de tijd 
van de monniken en ridders. Maar 
er zijn ook volop boeken over de 
tijd van de televisie en computers. 
Deze, en nog heel veel andere boe-
ken, staan dan ook centraal tijdens 
het leesprogramma 'TijdZappen'.
Kinderen kunnen in de Bibliotheek 
een mooi Doe-boek ophalen (zolang 
de voorraad strekt). In dit Doe-boek 

staan weetjes, puzzeltjes, raad-
sels en moppen waarmee door de 
geschiedenis van Nederland gezapt 
kan worden. In het Doe-boek zit ook 
een leespaspoort. Voor elk boek dat 
de kinderen gelezen hebben, krij-
gen ze een sticker in hun leespas-
poort. Met vijf stickers verdienen ze 
een oorkonde en een cadeautje dat 
helemaal past bij het thema.
Het leesprogramma 'TijdZappen' 
wordt na zomervakantie op school 
feestelijk afgesloten met de uit-
reiking van de oorkondes door de 
bibliothecaris aan alle kinderen 
met een vol paspoort. x

'TijdZappen' in de bieb
Zomerlezen voor de jeugd

(Publiciteitsfoto).

heemstede - In het kader van hun 
maatschappelijke stage en in 
opdracht van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek maak-
ten vier leerlingen van Hageveld een 
video over Heemsteedse Buiten-
plaatsen. Justin de Deugd, Lennard 
Groenendijk, Matthijs Vermathen 
en Rik Schoon filmden op Huis te 
Manpad en Hageveld en interview-
den onder anderen bewoners en de 
tuinbaas. Ook vroegen ze aan Heem-

stedenaren: 'Wat is dat eigenlijk, 
een buitenplaats? Wat maakt ze zo 
bijzonder?'
De video werd voor het eerst ver-
toond tijdens de Voorjaarsbijeen-
komst van de HVHB, tevens opening 
van het Heemsteeds Buitenplaats-
jaar. Hij kan worden bekeken via 
de vernieuwde website van de 
Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek, www.hv-hb.nl/topic-
video_leerlingen_hageveld/ x

Video over buitenplaatsen

heemstede - Hoewel Nicoline van Dalen 
pas op latere leeftijd ging schilderen 
zat het creatieve er al van jongs af 
aan in. Als kind was zij vaak aan het 
tekenen en later volgde onder andere 
keramiek en fotografie en fotobewer-
king. Nicoline volgt sinds enkele jaren 
schilderlessen bij Heemsteedse kun-
stenaressen.

Haar inspiratie vindt zij in het alle-
daagse zoals de spin in de tuin, land-
schappen en mensen. Het kijken 
en vervolgens het schilderen fasci-
neert haar. De oorspronkelijke en 
veelzijdige onderwerpen van deze 
fijnschilder zijn kleurrijk en stralen 
kracht uit. Dit is haar eerste schilde-
rijenexpositie.
Van Dalen werkt vanuit huis met 
acrylverf op doek in een herkenba-
re stijl. Als er een glimlach op haar 
gezicht komt dan mag het schilde-
rij worden tentoongesteld is haar 

criterium. Van alles wat haar inspi-
reert maakt zij een figuratief schil-
derij. Soms een portret in opdracht. 
Het formaat maakt de kunstenares 
niet uit. Voor haar betekent schil-
deren in de ban komen van een 
onderwerp, de kleuren en de com-
positie. Als een kijker geraakt wordt 
door een beeld dan geeft dat haar 
voldoening.
Wie het zelf wil ervaren kan haar 
werk bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren in de publiekshal van het 
Raadhuis van Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. De expositie is nog 
te bezichtigen 26 juli. Nicoline leest 
daarnaast opmerkingen graag terug 
in het gastenboek. De kan men vin-
den op haar website. www.nr-art.nl. 
Voor informatie mailt u naar info@
nr-art.nl. Veel kijkplezier. x

Vooral veel kijkplezier

Nicole van Dalen - 'Teckel' (Publici-
teitsfoto).

heemstede - Het is zo ver, het moza-
iekwerk op de muur van Welzijn 
Ouderen Heemstede is klaar. Het 
pand van WOH is voorzien van een 
prachtig kunstwerk dat onder lei-
ding en van Annemarie Sybrandy is 
gemaakt door ouderen van het Dag-

centrum, gastvrouwen van De Pau-
wehof en af en toe aangevuld met 
jongeren. Inmiddels is het mozaïek 
feestelijk onthuld. x

Generatiemix, het mozaïek

(Publiciteitsfoto).
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serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl
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D A G L I C H T + R U I M T E

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Uw Select Windows dealer:

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG
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Heerlijkheden van 
de Harz!

99
Heerlijk genieten in een van de 
mooiste stukjes Duitsland: de Harz. 
Dit prachtige natuurgebied ligt op 
slechts ca. 500 km van Utrecht. Hier 
rijden nostalgische stoomtreintjes 
door bossen en heuvels. En u kunt er 
slenteren door prachtige vakwerkst-
adjes, zoals Uneso-werelderfgoedstad 
Goslar. Maar de allergrootste troef zijn 
misschien wel de talloze wandel- en 
fi etspaden door betoverende natuur.  

Uw verblijf
U verblijft in Hotel Im Tannengrund in Lan-
gelsheim/Wolfshagen in het hart van Natuur-
park Harz, op slechts 10 km van Goslar. Het 
hotel beschikt over een binnenzwembad, 
buitenzwembad (open in de zomer), sauna en 
solarium. Uw comfortabele kamer is voorzien 
o.a. tv, telefoon en radio. Badkamer met 
douche en toilet.

Inbegrepen
• 3x overnachting met ontbijtbuffet
• 3x driegangenmenu of buffet 
• 1x welkomstdrankje 
• 1x informatie over de regio 
• gratis gebruik van zwembad
 en sauna

Prijzen
20/06-30/06 109 
01/07-31/08 139
01/09-31/10 109
01/11-30/11 99

Kinderkorting (max. 1 kind 
bij 2 volbetalenden)
0 t/m 1 jaar: gratis
2 t/m 9 jaar: 50% korting

Prijzen in € p.p. Niet in-
begrepen: reserverings-
kosten en kosten Cala-
miteitenfonds.

4-daags More Inclusive 
arrangement Duitsland

zoek & boekcode 85001

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 85001

zandvoort - Vanaf 24 augustus ligt er 
200.000 kilo zand op het Badhuis-
plein in Zandvoort. Speciaal sculp-
tuurzand wel te verstaan, strandzand 
is ongeschikt om sculpturen van te 
bouwen. De deelnemende Europese 
kunstenaars hebben dan een week 
de tijd om hun sculptuur te maken en 
mee te dingen naar de titel Europees 
Kampioen Zandsculpturen. Vorig 
jaar werden de nationale kampioen-
schappen al in Zandvoort gehouden. 
De winnares van vorig jaar met haar 
sculptuur van Toon Hermans, Mariëlle 
Heerkens, vertegenwoordigd Neder-
land in de Europese competitie. Voor-
afgaand aan dit evenement heeft het 
Zandvoorts Museum de tentoonstel-
ling 'Beelden van Zand' gemaakt, die 
afgelopen vrijdag werd geopend.

door Onno van Middelkoop

'Beelden van Zand' is een tentoon-
stelling over de internationale 
geschiedenis van het bouwen van 
zandsculpturen en het maakpro-
ces in stappen uitgebeeld die in 
samenwerking met de World Sand 
Sculpting Academy in Den Haag 
is ontwikkeld. Verder weten wei-
nig mensen dat in de jaren '70 het 
Zandvoortse naaktstrand decor was 
van de miniatuur kathedralen van 
Pieter Wiersma, een van 's werelds 
grootste zandsculptuurbouwers 
aller tijden. De gebouwen, die de 
tijdsduur van een etmaal vaak niet 
eens haalden, werden door hem-
zelf op beeld vastgelegd en kunnen 
daarom nu in de tentoonstelling 

bewonderd worden. Daarnaast kun 
je deze zomer met speciaal zand zelf 
een sculptuur leren bouwen in een 
van de workshops die het museum 
hiervoor organiseert en meedoen 
aan de fotowedstrijd 'Beelden van 
Zand(voort)'.

Opening
Cultuurwethouder Gert Toonen 
opende op ludieke wijze de tentoon-
stelling met zijn kleinzoon Luuk. 
Door samen door een 'muur' van 
posters te lopen werd de tentoon-
stelling officieel geopend. Door de 
voorzitter van de World Sand Sculp-
ting Academy (WSSA) en tevens 
directeur van de Zandacademie, 
Marcel Elsjan of Wipper, werd een 
korte toespraak gehouden over de 
tentoonstelling, over Wiersma en 
over de op handen zijnde Europese 
Kampioenschappen. "Daarnaast wil 
ik u graag wijzen op de kleinere 

sculpturen die vanaf heden door 
onze kunstenaars worden gemaakt 
in Zandvoortse etablissementen. 
Zeker het bekijken waard!" Direc-
teur Sabine Huls deelde daarna 
cadeautjes uit aan iedereen die een 
steentje had bijgedragen. Daarbij 
werd Sandra Algera niet vergeten. 
"Zonder Sandra had de tentoonstel-
ling er niet zo mooi uitgezien als 
nu!."

Fotowedstrijd
Maak een foto van jezelf en jouw 
zandkasteel. Dat kan in Nederland 
zijn, maar ook in het buitenland. In 
de zandbak of op het strand. Stuur 
je foto op naar het Zandvoorts Muse-
um via emailadres museum@zand-
voort.nl of kom hem langsbrengen 
op woensdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
De foto's worden beoordeeld door 
een professionele jury, bestaande 
uit een EK zandsculptuurbouwer, 
de directeur van de World Sand 
Sculpting Academie in Den Haag 
en Gert Toonen, wethouder Kunst 
& Cultuur van Zandvoort. De foto-
graaf van de beste foto wint een 
workshop zandkastelen bouwen 
georganiseerd door de Zandacade-
mie in Kijkduin. De foto's moeten 
vóór 19 oktober 2012 aangeleverd 
worden. De uitslag wordt bekend 
gemaakt op 2 november 2012 om 
16.00 uur in het Zandvoorts Muse-
um. x

Beeld van Bert van Marwijk
zit er vast en zeker niet bij

Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort

Gert Toonen en neefje Luuk 'lopen' de tentoonstelling open als in zomerse sferen 
(Foto: www.ovmfotografie.nl).

De voorzitter van de WSSA spreekt het verzamelde publiek toe (Foto: www.ovm-
fotografie.nl). x

Sandra Algera heeft de vormgeving 
van de tentoonstelling grotendeels 
verzorgd (Foto: www.ovmfotografie.
nl). x

heemstede - Zaterdagmiddag 23 juni 
signeert Michael Boogerd bij Boek-
handel Bloemendaal het Handboek 
Tour de France 2012. De Tour de France 
is hét sportevenement dat iedere 
zomer weer door miljoenen Nederlan-
ders aandachtig wordt gevolgd; thuis 
vanaf de bank, of - oranje uitgedost 
- ter plaatse, vanuit de berm naast het 
parcours.

Voor alle wielerliefhebbers die 
de Tour deze zomer willen mee-
beleven is het Handboek Tour de 
France 2012 onmisbaar. In dit com-
pacte naslagwerk brengen Michael 
Boogerd en Maarten Scholten alle 
belangrijke informatie voor de Tour 
van 2012 bijeen. Het bevat voor-
beschouwingen over de etappes, 
bijzonderheden van het parcours, 
biografietjes van renners en ploe-
gen en historische achtergronden. 
Michael Boogerd put uit zijn rijke 

ervaring en kennis met anekdotes, 
analyses  en verhalen. Ten slotte 
biedt het boek een veelheid aan 
lijstjes, statistieken, feitjes en kaar-
ten. Al met al het perfecte boek voor 
Tourvolgers - voor de voorpret, voor 
bij de tv of voor mee op reis.
Michael Boogerd is voormalig 
beroepswielrenner. Hij reed twaalf 
keer de Tour de France en behaalde 
twee etappezeges. Daarnaast won 
hij de Amstel Gold Race in 1999 en 
werd hij driemaal Nederlands kam-
pioen. Tegenwoordig is hij onder 
meer actief als wieler-commentator 
voor de NOS.
Michael boogerd signeert van 16.00 
tot 17.00 uur in de boekhandel. 
Iedereen is welkom. Boekhandel 
Blokker is te vinden aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede. x

Michael Boogerd signeert 'zijn'
Handboek Tour de France 2012

(Archieffoto).

heemstede - Het nieuwe program-
maboekje van de Pauwehof is 
weer verkrijgen bij de Pauwehof, 
Welzijn Ouderen Heemstede, het 
Loket en de bibliotheek. Ook is er 
dit jaar een flyer met daarin een 
overzicht van alle cursussen die de 
Pauwehof in het nieuwe seizoen 
aanbiedt. Het cursusaanbod heeft 
niet alleen de vertrouwde cursus-
sen zoals Seniorenfit en spek-
steen bewerken maar ook diverse 
nieuwe cursussen, onder anderen 
Nana's maken, Vilten, Mandala 
voor beginners, architectuur en 
Levensverhaal Schrijven. Voor 
meer informatie kan men bellen 
met coördinator Anky Weitkamp 
via 023-5286022 en 023-5288510, 
of stuur een e-mail naar pauwe-
hof@gmail.com. x

De Pauwehof
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Haar-
problemen 
dun en 
zwak haar?
0252-221901

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Wattstraat 46
2171 TR Sassenheim
www.lancia.haartechniek.nl

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (023) 5187640 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.
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bloemendaal - Tijdens afvaldebatten 
in de gemeente Bloemendaal is de 
laatste jaren het nut om GFT te schei-
den van restafval als vaststaand 
aangenomen. GFT ging naar een 
composteringsbedrijf en restafval 
naar een verbrandingsinstallatie. 
Hoewel het Afval Overleg Orgaan in 
2002 constateerde dat gescheiden 
inzameling geen milieuvoordelen 
meer had, is ook die zienswijze 
alweer achterhaald. Vooral omdat 
de markt van verwerking fors in 
beweging is. Restafval en GFT schei-
den heeft op dit moment zelfs nog 
meer voordelen.

door Ruud Vader

Het Bloemendaals restafval gaat 
naar het Amsterdamse Afval Ener-
gie Bedrijf (AEB). Een bezoekje 
leert dat daar Bloemendaals rest-
afval wordt gemengd met Amster-
dams restafval waar ook GFT in 
zit. Ook in andere grote steden 
zie je deze vermenging. Is het een 
idee om dan in Bloemendaal ook 
maar te stoppen met gescheiden 
inzameling? Een simpele vraag, 
maar het antwoord voert ons in 
de wondere wereld van afvalver-
werking en recycling.
De opvatting dat gescheiden 
verwerken van restafval en GFT 
geen milieuvoordelen heeft blijkt 
alweer achterhaald te zijn. Die 
was gebaseerd op de toenmalige 
generaties verbrandingsinstalla-
ties en composteringsmethoden. 

De AEB heeft inmiddels een van 
Europa's meest geavanceerde ver-
brandingsinstallaties. Die produ-
ceert bijna CO2-vrij bodemas (voor 
de wegenbouw), stroom, warmte, 
gips, ijzer en overige metalen. 
Indirect draagt de opgewekte 
warmte ook nog een keer 80% bij 
aan reductie van CO2, omdat er 
voor verwarming minder aardgas 
hoeft te worden verstookt.
AEB kan ook prima GFT verbran-
den, maar als dat niet hoeft moet 
je het niet doen, al was het alleen 
maar omdat verbranden ongeveer 
twee keer zo duur is als compos-
teren. Dat men het in grote bin-
nensteden toch doet heeft alleen 
maar te maken met het feit dat 
scheiden daar door verschillende 
redenen lastig of onmogelijk is. 
Jammer genoeg mis je dan wel 
alle voordelen van moderne com-
postering.

Windjes en poepjes
Het valt op dat beleidsmatige 
inzichten op veel plaatsen ernstig 
achter lopen bij de nieuwe verwer-
kingsmogelijkheden. Zo beroepen 
Rotterdam (in 2005) en den Haag 
(in 2010) zich nog op het inzicht 
uit 2002 dat: "Het verbranden van 
het gft-afval in een afvalverbran-
dingsinstallatie uit milieukundig 

oogpunt niet significant verschilt 
van het gescheiden inzamelen 
van gft-afval en composteren. De 
technieken zijn uit milieuoogpunt 
gelijkwaardig gebleken." Zelfs in 
2012 hangt men op het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu deze 
achterhaalde visie nog aan. Daar 
zou men anders over gaan denken 
na een bezoekje aan de AEB en de 
afvalinstallaties van de Meerlan-
den in Rijsenhout, waar het Bloe-
mendaalse GFT wordt verwerkt.
Voorafgaand aan compostering 
wordt daar sinds vorig jaar het 
GFT vergist. Daardoor is het oude 
beleidsinzicht weer fundamenteel 
omgedraaid. Bij vergisting wordt 
een legertje bacteriën ingezet en 
die houden zich volgens voorlicht-
ster Andrea van de Graaf "de hele 
dag bezig met het laten van wind-
jes en het doen van poepjes."
Ze doen dat in een gesloten 
ruimte, zodat de windjes als bio-
gas kunnen worden afgevangen. 
Door opwerking wordt er 'Groen 
Gas' van gemaakt met dezelfde 
samenstelling als aardgas en kan 
het worden toegevoegd aan het 
gasnet in de polder rond Schiphol. 
Daarop rijden vervolgens de auto's 
van de Meerlanden en nog onge-
veer 1200 andere voertuigen. Bij 
dit opwerkingsproces wordt CO2 
uit het biogas gehaald. Dat gaat 
naar de kassen waar planten het 
opnemen om te groeien. De poep-
jes worden als digestaat gecom-
posteerd en later als compost aan 
afnemers geleverd. Tijdens het 
composteren komt warmte vrij, 
en water. De warmte wordt ook 
geleverd aan kassen van kwekers, 
zodat die veel minder aardgas 
hoeven te verstoken (weer CO2 
reductie). Het water tenslotte 
wordt gebruikt om wegen schoon 
te sproeien.

Alternerend
Zo zie je hoe het Bloemendaalse 
afval op de meest milieuvriende-
lijke wijze belangrijke grondstof-
fen terug levert aan de samenle-
ving. Hoe kijkt van de Graaf aan 
tegen het alternerend ophalen, 
zoals dat onlangs in Bloemendaal 
is ingevoerd?

Auto rijden op windjes
Techniek en markt afvalverwerking volop in beweging

Het nieuwe vergistingsysteem, waar De Merlanden in 2010 een primeur mee 
had, maakt het ook mogelijk dat op jaarbasis zo'n 400 auto's op gewonnen 
methaangas kunnen rijden. Ook de eigen vrachtwagens kunnen probleemloos 
worden omgeschakeld (Foto: De Meerlanden - Rob Essenberg).

De start van de verwerkingstechniek begin 2010 betekende een unicum in de 
afvalbranche waarmee De Meerlanden zijn tijd ver vooruit was en is (Foto: De 
Meerlanden - Rob Essenberg). x

Je bent een zeer milieubewuste burger. Je scheidt afval en hebt drie rolem-
mers. Een grijze, een met een blauw deksel en een groene. Verder haal 
je regelmatig bij het gemeentehuis zakken voor plastic afval. Het schema 
waarin staat aangegeven wanneer verschillende soorten emmers worden 
geleegd heb je op nieuwsjaardag uit je hoofd geleerd. Verder rijd je blinde-
lings naar de afvalparkjes en de Brouwerskolk.

Op een zaterdagochtend in het vroege voorjaar snoei je in de tuin eerst 
wat takken van je taxushaag. Later ga je op de fiets naar de winkels in het 
dorp en koopt wat spulletjes voor het weekend. Thuisgekomen ga je even 
lunchen met je echtgenote. Je hebt een makreeltje gekocht en maakt dat 
schoon. Vellen en graten leg je even apart in het papiertje (papiertje met 
plastic coating en een vel gewoon papier daarom heen) waarin de visboer 
het voor je verpakte. Je echtgenote drinkt een flesje Spa Rood en jij neemt 
een blikje Cola Light. Je geniet van een heerlijke lunch. Na afloop loop je 
naar buiten. Je doet takken van de taxus in de groene bak. Het plastic fles-
je gaat in de plastic zak, het colablikje en het papier met visafval doe je in 
de grijze bak. Ook stop je nog een paar oude schoenen in de grijze bak.

Tot je verbazing staat er plotseling een ambtenaar van de gemeente Bloe-
mendaal voor je. Hij groet, maar kijkt zorgelijk. Je groet terug en vraagt: 
Is er iets bijzonders? Hij zegt: Nou, ik denk dat u een probleem heeft. Jij: 
Hoezo? Nou ik zie dat u zojuist vier economische delicten hebt begaan. 
Op iedere overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal van zes 
maanden of een maximale boete van € 19.500,-. Jij: U maakt een grapje! 
Nee, zegt hij en begint het uit te leggen, na eerst gezegd te hebben dat 
je verdachte bent en niet verplicht bent om te antwoorden. Kijk, zegt hij, 
in Bloemendaal onderscheiden we zeventien soorten afval, die allemaal 
afzonderlijk moeten worden aangeboden. Bijvoorbeeld de oude schoenen, 
die moeten in de speciale bak op het brengparkje. De takken van de taxus-
haag zijn volgens hem grof tuinafval en mogen niet in de groene bak, maar 
moeten afzonderlijk naar de Brouwerskolk worden gebracht. Het blikje 
van de cola is oud metaal en mag niet in de grijze emmer. Ook dat had je 
afzonderlijk moeten wegbrengen. Het mag niet in een van de emmers. En 
dan de graten en vellen van de makreel. De ambtenaar vindt het al warm 
en ja, als het warm is dan moeten de graten en de vellen in de groene 
bak, als die eerder wordt geleegd dan de grijze bak. De groene bak wordt 
maandag geleegd en de grijze bak woensdag. Ook daar ging je de fout in. 
Het papiertje met plastic mag niet in de groene bak. Visresten en papier 
moet je dus scheiden. De vraag is echter of het in de grijze bak, de bak 
met de blauwe deksel moet of in de plastic zak. In de plastic zak mogen 
namelijk alleen verpakkingen zoals bedoeld in de 'Raamovereenkomst ver-
pakkingen', dat had je toch wel moeten weten. Dat plastic-papiertje moet 
dus in de grijze bak. Het vel papier had in de bak met de blauwe deksel 
gemoeten.
Kortom, vier economische delicten met totaal maximaal twee jaar gevange-
nisstraf of € 78.000,- boete.

U zult denken: dit kan niet waar zijn. Toch zijn dit de regeltjes die staan in 
de Afvalstoffenverordening Bloemendaal 2012, door de gemeenteraad van 
Bloemendaal vastgesteld op 22 december 2011 en het Uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening Bloemendaal 2012 dat door het college van B & W 
is vastgesteld.

Je vraagt je als burger af (1) waar vind je tegenwoordig nog de knappe 
koppen die dit soort regels kunnen bedenken en (2) waar vindt je nog 
daadkrachtige volksvertegenwoordigers en bestuurders die dit soort regels 
durven vaststellen? Tegen maart 2014 komt je ze wel weer tegen.

Rob Vermeulen

(Ingezonden) x

Kanniewaarzijn in Bloemendaal

Van de Graaf lacht: "Daar kun je 
tegenwoordig niet meer omheen. 
Afval is grondstof en die willen 
we liever niet verbranden maar 
zoveel mogelijk terugbrengen in 
nieuwe producten. Afval uit de 
grijze bak wordt verbrand en dat 
is dus zonde. Zeker als je bedenkt 
dat GFT, plastic en papier onge-
veer 70% uitmaakt van de afval-
stroom. We maken daar nieuwe 
producten van als je die niet meer 
in de grijze bak doet. Het duurt 
dan natuurlijk wel veel langer 
voordat die bak vol is. Als je hem 
toch wekelijks blijft ophalen zul 
je merken dat het moeilijk is om 
hem nog helemaal te vullen. En 
het rondrijden met half lege bak-
ken is niet efficiënt. Daarom zie 
je dat veel gemeentes al alterne-
rende schema's hebben."
Hoe los je in een alternerend sche-
ma het probleem van de groene 
bakken op die 's zomers stinken 
en maden en insecten aantrek-
ken?  Van de Graaf: "Er zijn een 
paar dingen die je kunt doen, 
maar vaak denken consumenten 
daar nog niet aan. Het belang-
rijkste is om groene bakken niet 
in de zon te zetten. Ook kun je 
onderin de bak een oude krant 
leggen. Dat scheelt een stuk. Ver-
der kun je afval dat bederfelijk is 
(bijvoorbeeld etensresten) uit de 
groene bakken houden en in de 
grijze doen, als die eerder worden 

geleegd. Maar, zegt Van de Graaf er 
nadrukkelijk bij: "Doe dat alleen 
als het echt warm is, want juist 
etensresten vinden bacteriën lek-
ker. Daar zit veel energie in. Hoe 
meer etensresten in het GFT, hoe 
meer groengas we produceren. 
Een ander soort oplossing is om 
in warme perioden de groene bak 
toch wekelijks te laten ophalen. 
Hier heeft de gemeente Haarlem-
mermeer voor gekozen, maar het 
betekent wel een verhoging van 
de inzamelkosten."
Wie meer wil weten kan kijken op 
www.afvalenergiebedrijf.nl en op 
www.meerlanden.nl. x

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 22 juni

Gare du Nord

20.30 | Als je komend seizoen naar 
het theater gaat, ga dan zeker 
naar Gare du Nord met Dorona 
Alberti - 'de belichaming van Sex 
'n' Jazz - met de nieuwe show 'Lily-
white Soul Tour'. € 25,-. Theater 
Caprera.

Jetlag Overdrive

21.00 | Boudewijn de Jong en Erik 
Verhoef spelen nummers in de sfe-
ren van Eric Clapton's Unplugged 
album, maar ook rockers, meezin-
gers en swingende klassiekers. € 
5,- [18+]. Holland Casino Zand-
voort. Legitimatie verplicht, dres-

scode: stijlvol en verzorgd.

Patronaat

21.00 | De Dijk. Wat valt er nog over 
deze Hollandse topband te schrij-
ven? € 25,-. Dommelsch Zaal.

Zaterdag 23 juni

Huis & Tuinmarkt

10.00 | Markt met nieuw, zelf-
gemaakt of mooi tweede hands 
voor huis of tuin. Uiteraard ook 
planten. Locatie is de Dreef in 
Haarlem.

Luminosity Beach Festival

12.00 Vijfde editie van het twee-
daagse Luminosity Beach festival. 
Entree vanaf € 35,-. Dresscode 
is Tropical & Hawaii. Beachclub 
Riche, Boulevard Barnaart 65 in 
Zandvoort. www.beachclub-riche.
nl en www.luminosity-events.nl/
tickets

Lunchconcert

13.25 | Het Haarlems Vrouwen-
koor Elisabeth Bas o.l.v. Henny 
Brouwer. Werken van o.a. Schu-
mann, Corneloup en Martin. € 
2,50. Grote of St. Bavokerk, Grote 
Markt in Haarlem. www.elisa-
beth-bas.nl

Orgelconcert

15.00 | Ines Maidre [Bergen, Noor-
wegen] speelt werken van Léon 
Boëllmann, Louis Vierne, Peeter 
Süda, Alfred Karindi en Charles 
Tournemire. Kathedrale Basiliek 
St. Bavo, Leidsevaart 146 in Haar-
lem.

Seduceme @ the Beach

16.00 | Kom naar het strand voor 
dit lounge/dance feest met onder 
andere verschillende DJ's, een 
mini zomermarkt en een BBQ. 
Strandpaviljoen Paal 69 in Zand-
voort. Gratis entree.

The Crisis Cure Tour

20.30 | JP & The Seeger Session 
Band: een podium vol gelouterde 
muzikanten die alles uit de kast 
halen in een opzwepende, aanste-
kelijke mix van folk, country, gos-
pel en akoestische rock. € 17,50. 
Theater Caprera.

haarlem - "Ik wilde heel graag mijn 
edelsteentje bijdragen aan Haarlem 
Roze Stad", zegt Dolly Bellefleur. 
De alter ego van theatermaker Ruud 
Douma maakte speciaal voor Haarlem 
Roze Stad de voorstelling 'La Cage au 
Dol'. Een voorstelling vol met Roze 
strijdliederen, ondeugende smartlap-
pen, schlagers, breekbare luisterlied-
jes en gay disco-classics.

door Christa Warmerdam

Toch is de voorstelling volgens 
Douma niet alleen een aanrader 
voor het roze theaterpubliek. "Ieder-
een is welkom. Het motto van Haar-
lem Roze Stad is niet voor niets 'Vier 
de verschillen'. Om een voorbeeld te 
geven, ik zing in mijn show het lied 
'Welkom op mijn roze planeet, of je 
nu homo bent of straight', duidelij-
ker kan het toch bijna niet."
Dolly staat niet alleen op het toneel. 
Samen met zangeressen Hilde Hil-
debrand, Mieke Giga Stemerdink & 
La Sirène (als Marlene Dietrich) en 
pianisten Jan Robijns, Eric Lensink 
en Kees van Zantwijk zal de Haar-
lemse Stedenmaagd een voorstel-
ling op de planken brengen waar 
nog lang over nagepraat zal wor-
den. Douma: "Ik ben ruim 22 jaar 
geleden met optreden begonnen 
in het Anthony Theater in Amster-
dam. Een klein theater met een 
jaren '20/'30 sfeer. Deze voorstel-
ling heeft dat zelfde sfeertje. De 
kleine zaal van de Philharmonie is 
wel groot, de zaal telt vierhonderd 
vorstelijke fauteuils, maar je kunt 
er wel die intieme sfeer creëren die 
perfect past bij deze show. De liede-
ren die we brengen zijn een menge-
ling van Nederlandstalige en Duitse 

liedjes."
La Sirène brengt een hommage aan 
Marlene Dietrich. Geen toeval want 
Bellefleur wordt vaak, met haar 
lange benen en blonde haar, ver-
gelijken met de beroemde Duitse 
filmster/zangeres. 
Volgens Douma gaat het wat betreft 
de homo-emancipatie niet slecht in 
Nederland. Toch blijkt dat Haarlem 
Roze Stad en de Roze Zaterdag nog 
niet opgedoekt hoeft te worden. 
"Het gaat misschien niet slecht, 
zeker als je vergelijkt met andere 
landen, maar het staat wel onder 
druk. Wij hebben als voordeel dat 
er mensen zijn geweest die hun nek 
hebben uitgestoken voor de homo-
emancipatie. Ik zing in de voorstel-
ling dan ook een lied waarin ik een 
eerbetoon breng aan die voorvech-
ters. In dat lied zing ik 'Those Were 
the gays my friend, ze streden ooit 
fervent tegen taboes en truttige cli-
chés. Maar na hun glorietijd volg-
de vergetelheid'. Iemand die heel 
openlijk was over zijn homosek-
sualiteit is Robert Long. Maar ook 
de bekende vormgever en binnen-
huisarchitect Benno Premsela. Hij 
durfde als eerste homoseksueel in 
1964 op de Nederlandse televisie te 
verschijnen zonder onherkenbaar 
te zijn gemaakt."
De voorstelling heeft een roze invals-
hoek maar is volgens Douma geen 
vormingstheater. "Absoluut niet, 
het is een voorstelling met inhoud 
maar het is niet zo dat we twee uur 
lang met het opgeheven vingertje 
staan te zingen. Het moet gewoon 
voor iedereen een leuke middag 
worden." De dresscode voor deze 
'Roze zondag' is, hoe kan het ook 
anders, roze. Douma: "Als mensen 

het leuk vinden, vooral doen, maar 
het is absoluut geen verplichting."
La Cage au Dol is te zien op zondag 
1 juli in de Philharmonie aan de 
Lange Begijnstraat 11 in Haarlem. 

Aanvang is 14.30 uur. Kaarten á 
€22,50 (inclusief pauzedrankje en 
garderobe) zijn te bestellen via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. x

La Cage au Dol of je nu
homo bent of straight

Vier de verschillen met Dolly Bellefleur

Dolly Bellefleur: "Het is een voorstelling met inhoud maar het is niet zo dat we 
twee uur lang met het opgeheven vingertje staan te zingen" (Foto: Erwin Olaf).

spaarndam/velserbroek - De organi-
satoren zijn er al aardig zeker van: 
"We gaan proberen er een traditie 
van te maken, dus organiseren we 
op zondag 15 juli aanstaande de 
tweede 'Moto Que'."

Het is weer een tocht geworden 
voor iedereen. Zowel de begin-
nende motorrijder als degene 
met de nodige kilometers erva-
ring kan er weer van genieten. De 
tocht van 2012 voert door Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
en de dorpjes en snelwegen wis-

selen elkaar weer af. De tocht is 
geheel voor eigen risico.
Deelnemers verzamelen om 09.30 
uur bij de 2 Punten in Spaarndam 
(www.de2punten.nl) voor koffie, 
thee en appeltaart en om 10.00 
uur zal de eerste groep vertrek-
ken. "Onderweg zijn er voldoende 
gelegenheden tegen om te tan-
ken, te eten en te drinken, maar 
het is aan te raden te beginnen 
met een volle tank. Rond 17.00 
uur komen we aan bij Westend 
www.villawestend.nl voor de 
BBQ."

De kosten bedragen voor dit jaar 
€ 31,50. De koffie en thee met 
appeltaart, de BBQ met een wel-
komstdrankje en de bezemwagen 
die weer mee rijdt, zijn bij de prijs 
inbegrepen. "Vanwege het grote 
aantal deelnemers vorig jaar, wil-
len we voor dit jaar vragen of er 
mensen zijn die met navigatie 
rijden en eventueel een groepje 
willen begeleiden. De GPS-route 
krijg je dan van te voren toe 
gemaild." 
Men kan dit vermelden in de 
(aanmeldings)mail. Zijn hiervoor 

niet genoeg aanmeldingen, dan 
krijgt een ieder de route op papier 
mee.
Aanmelden kan door een e-mail 
te sturen naar motoque@hotmail.
com en vermeldt daarin de n.a.w 
gegevens van de personen die je 
op wilt geven. Maak vervolgens 
uiterlijk 5 juli 2012 € 31,50 per 
persoon over op giro 2231415 ten 
name van H.H.M. Vink in Haar-
lem. Mocht iemand onverhoopt 
af moeten zeggen, dan is retour-
neren van het inschrijfgeld moge-
lijk tot uiterlijk 8 juli 2012. x

Het is tijd voor een heuse 'Moto Que'
"We gaan proberen er een traditie van te maken"

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op donderdag 28 juni 
kunnen liefhebbers mee met 
stadsgids Han Leroi. Op de Grote 
Markt vertelt hij over de gebou-
wen zoals de Grote Kerk, de Vlees-
hal en het Stadhuis, en daarna 
wandelt hij dan naar en door de 
Bakenesserbuurt. Het vertrek is 
van het Archelogisch Museum 
(Vleeshal) op de Grote Markt 18 
om 14.00 uur. Aanmelden (ver-
plicht) kan telefonisch tussen 
09.00 en 10.00 uur en tussen 18.00 
en 19.30 uur via 06-16410803, of 
stuur een e-mail naar gildewan-
delingen@gmail.com. Duur van 
de wandeling is circa anderhalf 
uur. Deelname kost € 3,- per per-
soon. x

Rondje Bakenes

(Publiciteitsfoto).
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Zondag 24 juni

Gerardo Rosales en band

13.00 | Gerardo Rosales is een in 
Nederland woonachtige percussi-
onist uit Venezuela die meester is 
op de conga. Begeleid door diver-
se muzikanten is hij een belang-
rijke promotor van de ritmes en 
speelwijzen uit zijn geboorteland. 
Muziekpaviljoen, Raadhuisplein 
in Zandvoort.

Vet Kindercabaret [5+]

14.30 | Een swingende meezing 
voorstelling met live band en 
Vette acts, leuk voor iedereen van 
5 tot 85. € 10,50 [volwassenen € 
15,50]. Theater Caprera

Hit me with a hot note

15.30 | Ook dit jaar sluit de Musi-
calafdeling van HART [voorheen 
Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland] het seizoen af met een 
mooie en swingende eindproduc-
tie met songs en acts uit bekende 
musicals. € 15,-. Stadsschouwburg 
Haarlem. Tweede voorstelling om 

20.15 uur.

Ungawa

16.00 | Een Afrikaans feestje met 
de nieuwe band van Ruud de Vries. 
Afrikaanse klanken, Calypso en 
veel rythm om te swingen en dan-
sen. € 5,-. De Haarlemse Jazzclub, 
Surinameweg 2 in Haarlem.

Zomeravondmuziek

19.00 | Vesper met Gregoriaanse 
muziek. Uitvoerenden: Vrouwen-
schola bestaande uit leden van de 
Oude Bavo Cantorij o.l.v. Henny 
Heikens en Anton Pauw, kooror-
gel, i.s.m. de Vereniging Vrienden 
van de Grote Kerk. Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt in Haar-
lem. x

zandvoort - Italia a Zandvoort, hét 
Italiaanse evenement van Neder-
land, vindt dit jaar plaats op zondag 
24 juni. Circuit Park Zandvoort staat 
deze zondag volledig in het teken van 
alles dat met Italië te maken heeft. 
Italia a Zandvoort is daarmee ook dit 
jaar het grootste Italiaanse auto- en 
lifestyle-event voor het hele gezin. 
Diverse demonstraties op het circuit 
worden afgewisseld met het nodige 
entertainment op de paddocks.

Circuit Park Zandvoort is op zondag 
24 juni de ontmoetingsplaats voor 
liefhebbers van Italiaanse auto's en 
lifestyle. Centraal bij het tempera-
mentvolle festival staan de gemo-
toriseerde voertuigen. Van klassiek 
tot modern, bij Italia a Zandvoort 
zal elke autoliefhebber zijn vingers 
aflikken bij het zien van de diverse 
Italiaanse 'automobili'. Naast de 
vele bijzondere Ferrari's, Masera-
ti's, Lancia's, Abarth's, Fiat's en Alfa 
Romeo's, is er volop aandacht voor 
de Italiaanse keuken, mode en life-
style.
Niet alleen de vele Italiaanse 
mode(merken), sieraden en andere 
producenten zijn vertegenwoor-

digd op het Italiaanse familiefeest, 
ook is er op de Heineken Paddock 
weer veel ruimte beschikbaar voor 
het tonen van de bijzondere auto's 
en motoren uit Italië. Diverse mer-
kenclubs houden hun zomerse 
clubmeeting op het evenementen-
terrein van Circuit Park Zandvoort, 
wat niet alleen zorgt voor een fan-
tastische sfeer, maar ook voor een 
unieke combinatie van voertuigen 
op een terrein.
Het sfeervolle evenement kent ook 
een rijkelijk gevuld baanprogram-
ma. Vanaf 09.00 's ochtends gaan de 
lampen van de 'pista' op groen, om 
de diverse merkenclubs de gelegen-
heid te bieden om met hun eigen 
auto over het Zandvoortse circuit 
te rijden. Voor de merkenclubs met 
de sportievere rijders en bolides 
zijn er ook speciale 'sportivo' ses-
sies. Demonstraties mogen natuur-
lijk ook niet ontbreken tijdens het 
zomerse evenement. Zo zal, mede 
dankzij de samenwerking met Fiat 
Group Automobiles Netherlands, 
de Iveco van Gerard de Rooy in actie 
komen. De winnende Dakar Rally 
vrachtwagen zal daarbij meerdere 
malen dwars door de Zandvoortse 

bochten glijden.
Alle toegangsbewijzen zijn in de 
voorverkoop aan te schaffen via de 
website van Circuit Park Zandvoort 
(www.circuit-zandvoort.nl), de spe-
ciale evenementsite www.italiaa-
zandvoort2012.nl of bij een van de 

400 Primera winkels. Kaarten die 
besteld worden in de voorverkoop 
zijn goedkoper dan aan de kassa's 
op het evenement zelf. Zo kost een 
dagkaart in de voorverkoop € 10,- 
waarbij kinderen tot 12 jaar, onder 
begeleiding van een volwassene, 
50% korting ontvangen. Op zon-
dag 24 juni kosten de tickets aan 
de kassa € 15,- per stuk. De tickets 
geven toegang tot de duinen, de 
hoofdtribune en de beide paddocks 
op het circuitterrein.
Meer informatie over tickets en het 
meest recente tijdschema is te vin-
den op www.circuit-zandvoort.nl of 
www.italiaazandvoort2012.nl. x

Italiaanse sferen op het Circuit

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Wereldkampioen Barbara 
de Loor en Olympisch kampioen Flo-
ris Jan Bovelander zullen op zondag 
24 juni om 11.00 uur in het Kennemer 
Sportcentrum de SportFair Haarlem 
openen. De SportFair is een happe-
ning waarbij bezoekers, jong en oud, 
meer dan twintig sporten kunnen 
bekijken of er geheel gratis aan mee 
kunnen doen.

Voor de basisscholen is er een speci-
ale SportFair Zeskamp, doe aan zes 
verschillende sporten mee en ver-
dien zo een mooie medaille. Ook 

wordt er gestreden om de bekers 
van het SportFair straathockey-
toernooi en straatvoetbaltoernooi. 
Teams kunnen zich inschrijven via 
de site www.sportfair.nl.
Naast het sportieve gedeelte kun je 
ook een wandeling maken over de 
sportboulevard en een bezoek bren-
gen aan het sportcafé. Om de kinde-
ren hoeft je je ook geen zorgen te 
maken, deze worden de gehele dag 
sportief vermaakt in het Les Petits 
Kinder Funpark.
Om 12.00 uur staat er tevens een 
fietstocht op het programma waar-

bij deelname voor iedereen open 
is!
Naast de gebruikelijke doelgroe-
pen wordt er dit jaar ook aandacht 
geschonken aan groeiende doel-
groepen zoals de ongeorganiseerde 
sporter en de 55+er. Het 55+-pro-
gramma zal verzorgd worden door 
SportSupport, men kan onder ande-
re een gezondheidscheck doen en 
kennis maken met verschillende 
ouderensporten.

Aanwezige sporten zijn onder ande-
re roeien, surfen, hockey, klimmen, 
voetbal, turnen, atletiek, schieten, 
aikido, badminton, kickboksen, 
gymnastiek, rugby, zwemmen, 
Nordic Walking, Shaolin Kung Fu, 
ZumbAtomic, Wing Chun Kung Fu, 
Fitball, Polefitness, Tai Chi en sprin-
gen op het springkussen. x

Een wereld- en een 
Olympisch kampioen

Barbara de Loor en Floris Jan Bovelander openen SportFair

(Publiciteitsfoto).

haarlem - In samenwerking met 
het Historisch Museum Haarlem 
organiseert Gilde Haarlem naar 
aanleiding van de tentoonstelling 
'Geen cent te makken' een stads-
wandeling, waarbij nog meer zal 
worden verteld over armoede in 
de stad Haarlem door de eeuwen 
heen en de bestrijding daarvan. 
Gedurende de loop van de tentoon-
stelling zullen deze wandelingen 
maandelijks worden gehouden op 
vrijdagmiddag en wel op 22 juni, 
20 juli, 24 augustus, 21 septem-

Stadswandelingen ber en 19 oktober. De aanvang is 
om 14.00 uur bij het Historisch 
Museum Haarlem aan het Groot 
Heiligland 47. Deelnemers bezoe-
ken eerst, onder begeleiding van 
de gids, de tentoonstelling en 
vervolgens wordt een wandeling 
door de stad gemaakt. Kosten 
bedragen € 5,50 per persoon (€ 
3,- met museumkaart). Aanmel-
den (verplicht) kan telefonisch op 
werkdagen tussen 09.00 en 10.00 
uur en tussen 18.00 en 19.30 uur 
via 06-16410803, of stuur een e-
mail naar gildewandelingen@
gmail.com. x

bloemendaal - Caja van der Poel ver-
telt aanstaande zondag, aanvang 
20.00 uur, in de Vertelschuur het 
verhaal 'De kleine Johannes' naar 
het boek van Frederik van Eeden. 
Johannes is een jongen op weg naar 
volwassenheid. Het is een lange 
weg, vol verwondering, liefde, 
eenzaamheid en gevaar. Hij wordt 
op zijn reis voortgestuwd door 
zijn wil om de absolute waarheid 
te ontdekken. Vele fantastische 
personages komt hij tegen die 
beweren deze waarheid in pacht 
te hebben... hij volgt ze met over-
gave. De toegang bedraagt€ 10,-. 
Reserveren is mogelijk via 023-
5257855 of www.devertelschuur.
nl. De Vertelschuur is te vinden 
aan de Krullenlaan 3 in Bloemen-
daal. x

De kleine Johannes

bennebroek/hillegom - Josée van 
Schuppen exposeert tot 4 juli in 
het voormalige gemeentehuis van 
Bennebroek. Sinds ze de kracht 
van kleur ontdekte tijdens een 
training 'Beeldende expressie van-
uit beweging' wil ze haar passie 
graag overbrengen op anderen. 
Daarom geeft Josée op 30 juni de 
workshop 'Leef je uit met verf!' 
waarbij haar motto is: 'Niets 
moet, alles is goed!' "Het gaat niet 
om het resultaat, maar om het ple-
zier", aldus Josée. Ze ziet creativi-
teit als een hele prettige manier 
om je hoofd leeg te maken en dat 
geeft energie. De workshop vindt 
plaats van 14.00 tot 17.00 uur op 
de Garbialaan 24 in Hillegom. 
Ook individuele creatieve bege-
leiding is mogelijk voor volwasse-
nen, jongeren en kinderen vanaf 
8 jaar. Kijk voor meer informatie 
op www.joseevanschuppen.nl of 
bel 06-38438622. x

Workshop Leef
je uit met verf

zandvoort - Droom je ook van optre-
dens voor een echt publiek? Stralend 
in de spotlights staan? Deelnemen 
aan Idols, X Factor, Hollands got 
Talent, The Voice of Holland? Deze 
zomer kan het in Zandvoort en wel 
tijdens het Kunstfestijn.

Op 14 juli en 25 augustus vinden 
de voorronden plaats van talenten-
jacht het Kunstfestijn op het strand 
bij Mango's Beach Bar, strandpavil-
joen 15 in Zandvoort. Het kunstfes-

tijn is een jaarlijks terugkerende 
talentenjacht die dit jaar voor de 
vijfde keer georganiseerd wordt. 
Dit jaar zal er echter een nieuwe 
draai aan gegeven worden. De orga-
nisatie is opzoek naar talent met 
een passie voor muziek, dans, cir-
cus, poëzie, cabaret, rap, musical, 
toneel of een ander talent.
Het maakt niet uit of het een groep 
of een solo-act betreft, zolang het 
maar kwaliteit heeft. Onder het 
motto 'Verzin het maar!' mag talent 

van 7 tot 100 jaar zich presenteren 
aan de vakjury. Afgelopen vijf jaar 
heeft het Kunstfestijn veel talent 
uit heel Nederland gebracht die 
vaak later te bewonderen waren 
bij bekende musicals en op televi-
sie in programma's als de bovenge-
noemde.
De voorronden van het Kunstfes-
tijn vinden plaats op 14 juli en 
25 augustus, de grote finale is op 
15 september tussen 14.00 uur 
en 17.00 uur. Aanmelden kan via 
www.onair-events.nl of info@onair-
events.nl. x

Talentenjacht het Kunstfestijn
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zandvoort - Een normaliter zo'n fan-
tastisch evenement, Italia a Zand-
voort, is afgelopen zondag compleet 
en grondig in het water gevallen. 
Waren de vorige edities gezegend 
met prachtig zomers weer, deze 
keer hadden de weergoden geen 
boodschap aan de prachtige Itali-
aanse auto's en de liefhebbers van 

de Italiaanse cultuur. Hoeveel pech 
kan een evenement hebben? Als je 
aan Italia a Zandvoort denkt, denk 
je aan zon, terras en genieten van 
alles wat met Italië te maken heeft. 
De normaal trotse rondjes die de 
prachtige bolides op de baan rijden, 

was nu een optocht in het schemer-
duister op een rivierbedding. Zonde, 
jammer voor alle mensen die hard 
aan dit evenement gewerkt hebben. 
Petje af voor alle doorzetters, bezoe-
kers, standhouders, die er toch wat 
van gemaakt hebben. x

Italia a(quaplaint) Zandvoort
Zomers evenement valt compleet in het water

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Held geëerdHeld geëerd Kunsthuis?Kunsthuis?

regio - Om plaats te maken voor 
nieuwe aanwinsten organiseert de 
Bibliotheek Duinrand in de vesti-
gingen Bennebroek, Bloemendaal, 
Hillegom, Vogelenzang en Zan-
voort een verkoop van afgeschre-
ven boeken en tijdschriften. Alles 
gaat weg voor een weggeefprijsje. 
De tafel met afgeschreven materi-
alen wordt regelmatig aangevuld. 
De boekverkoop vindt vanaf vrij-
dag 29 juni plaats in de vestiging 
Hillegom tijdens openingstijden 
van de Bibliotheek en vanaf maan-
dag 2 juli in de vestigingen Benne-
broek, Bloemendaal, Vogelenzang 
en Zandvoort. x

Boekverkoop

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Op 22 en 29 augustus en 5 en 12 september verschijnen weer onze 
full colour themapagina’s

Cursussen - Opleidingen - Trainingen.
Wilt u uw cursus, opleiding of training / sport onder de aandacht brengen 

van meer dan 154.000 huishoudens in De Haarlemmer, 
Het Weekblad Kennemerland Zuid en Nieuwsblad Haarlemmermeer? 

Bel dan 071-3619323, vraag naar Hans van Veenendaal of 
Priscilla de Vries en bespreek welke mogelijkheden er voor u zijn.

Op steenworp afstand van het centraal station gelegen, goed 
onderhouden verrassend ruime en zeer leuke bovenwoning 
voorzien van twee slaapkamers, zonnig dakterras en een multi-
functioneel achterhuisje. Deze woning bestaat uit twee verdie-
pingen en de gehele woning is in 2006 volledig gerenoveerd. 
In 2011 zijn ook nog het dak en het laatste deel van de goten 
vernieuwd (rest goten al in 2006 vernieuwd). 

Deze woning met achterhuisje is uitermate geschikt voor een 
kantoor/praktijk aan huis. Door zijn perfecte ligging nabij het 
station en het centrum biedt deze woning zeer vele moge-
lijkheden. 

Bijzonderheden

Vraagprijs € 299.000,- k.k

HAARLEM JANSWEG 31 ROOD
OPEN HUIS 2 JULI 2012 VAN 17:30 TOT 19:30 UUR

Makelaardij  Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

www.vlieg.nl

VLIEG Haarlem, Kruisweg 35, (023) 553 00 55, haarlem@vlieg.nl



  2

Zo kan het niet langer!

De veiligheid van mijn ouders loopt gevaar.  Mijn vader gaat de straat 
op en verdwaalt in de buurt, het huishouden wordt verwaarloosd 
en laatst stond een pan droog te koken op het fornuis. Ik maak me 
ernstig zorgen maar geen van beiden willen ze hulp. Het wordt 
steeds erger en nu heb ik mijn ouders min of meer gedwongen 
maatregelen te treffen. Mijn geduld en inlevingsvermogen is op. 

Nu komt er iedere dag een CAREGiver van Home Instead 
Thuisservice. Ze bieden geen zorg of verpleging maar wel persoonlijk 
contact, gezelschap en doen van alles in en om het huis. Ze weten 
zelfs mijn vader te verleiden om 3 maal per week onder de douche 
te gaan.  Aanvankelijk wilden mijn ouders er niets van weten maar ik 
heb doorgedrukt. Nu zijn de twee vaste CAREGivers als vrienden 
voor hen. Mijn ouders kijken uit naar hun komst en bellen me op 
met vrolijke verhalen als hun dienst erop zit.

T: 023 8200392
www.homeinstead.nl
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bloemendaal - Het gaat er om spannen. 
Op 12 juli neemt de gemeenteraad 
een besluit over het definitief ont-
werp van het te verbouwen gemeen-
tehuis. In de aanloop daar naartoe 
stelt het comité Bezorgde Bewoners 
Bloemendaal (CBBB) de gemeente 
echter op procedurele gronden in 
gebreke en heeft de PvdA door een 
deskundige een second opinion rap-
port laten opstellen. Daarin worden 
enkele angstige vermoedens van het 
CBBB bevestigd. Maar ook het college 
zit niet stil.

door Ruud Vader

Met slechts de PvdA, LB en één stem 
van het CDA vóór een referendum, 
ziet het er niet naar uit dat de raad 
op 12 juli zal vinden dat er alsnog 
een referendum moet komen. Wel 
zal er in de commissie Bestuur & 
Middelen op 3 juli en in de raad 
op 12 juli gesproken worden over 
het rapport dat de PvdA heeft laten 
opstellen door Bloemendaler ir. 
Rob Toornend. Deze zet kantteke-
ningen bij de plannen van het Col-
lege. Zo komt hij volgens raadslid 
Thera Wolf (PvdA) onder andere tot 
de conclusie: "Dat de investering 
zeker € 4 miljoen hoger zal zijn dan 
wat nu wordt voorgesteld (bijna € 
12 miljoen - red.). En het wijzigen 
en uitbreiden van het huidige raad-
huis, gelet op de bouwaard en de 
geotechnische situatie, vraagt om 
problemen. Dit heeft alles te maken 
met de soort zand waarop het 
gemeentehuis, evenals grote delen 
van Bloemendaal, gebouwd is."

Spannend
Het CBBB gaat de gemeente in 
gebreke stellen voor overschrijding 
van termijnen en kondigt aan via 
de rechter door te vechten voor een 

referendum, als het moet tot en met 
de Raad van State. De argumenten 
van Toornend zijn echter wat dich-
ter bij huis en kunnen gevoelige 
snaren raken bij de raadsleden die 
de plannen tot nu toe ondersteun-
den. De VVD, D66, het CDA (minus 
één stem) en GroenLinks hebben 
bij verschillende gelegenheden al 

aangegeven dat ze voor een sober 
programma van eisen zijn en 
indien mogelijk een verlaging van 
het projectbudget wensen. In een 
reactie op het Toornend rapport 
stelt Richard Kruiswijk (GL) zelfs: 
"Ook GroenLinks wil soberheid en 
een voorzichtige financiële aan-
pak met een verantwoorde en cor-
recte wijze van financiering. Maar 
daarom is GroenLinks niet tegen de 
renovatieplannen. Die moeten van 
GroenLinks wel beperkt worden tot 
€ 10 miljoen."
Dat is andere koek dan € 16 mil-
joen. Ook spannend is wat het 
pas benoemde VVD fractielid Arie 
Goote met zijn stem gaat doen. Eer-
der heeft hij in media geventileerd 
dat hij tegen de verbouwingsplan-
nen is. De vraag of dat nog zo is wil 
hij op dit moment niet beantwoor-
den.
Ondertussen zit ook het college niet 
stil. In een persbericht kun je lezen: 
"De rondleidingen tijdens het open 
huis op zaterdag 9 juni 2012 wer-
den zeer positief ontvangen. Daar-
om heeft de gemeente besloten ook 
de komende weken inwoners rond 
te leiden door het gebouw.  (… op 
woensdag 27 juni, 4 juli of 11 juli 
2012, van 15.00 tot 16.00 uur)." 
Geïnteresseerde Bloemendalers 
kunnen, al dan niet bezorgd, de 
rondleidingen volgen en de discus-
sies op 3 juli in de commissie en op 
12 juli in de raad. x

Bezorgde bewoners zetten
opnieuw in op referendum

Rapport: "Verbouwing gemeentehuis 4 miljoen duurder"

(Archieffoto - www.ovmfotografie.nl).

bennebroek - Onlangs stond de kraam 
van de dorpsraad Bennebroek mid-
den in het dorp op de braderie van de 
feestweek. De dorpsraad bestaat uit 
betrokken inwoners van Bennebroek 
en heeft zich tot doel gesteld het 
optimale leefklimaat in Bennebroek 
te behouden en te verbeteren.

De vereniging en de leden hebben 
de afgelopen jaren onder andere 
veel bijgedragen aan het behoud 
van het groene en cultuurhistori-
sche karakter van het dorp. "Helaas 
is deze missie vandaag de dag  actu-
eler dan ooit", stelt de dorpsraad. 
"Bennebroek wordt op dit moment 
ernstig bedreigd door diverse plan-
nen van de gemeente en provin-
cie."
Daarmee doelt de dorpsraad op de 
plannen rond de nieuw aan te leg-
gen verbindingsweg (de zogenaam-
de Duinpolderweg direct bezuiden 
Bennebroek), de geplande hoog-
bouw-nieuwbouw in de Oude kern 

en omgeving en de verkoop van het 
oude gemeentehuis  ten bate van 
woningbouw.
De dorpsraad is bij alle ontwikke-
lingen zeer betrokken, dit bleek 
ook op 9 juni aan de stand van de 
dorpsraad. "Veel bezoekers melden 
zich bij ons aan, waaruit bleek hoe 
zeer een en ander leeft onder de 
Bennebroekse inwoners."
Velen deden ook mee aan de prijs-
vraag waarin de vragen zich richt-
ten op de kennis van de actuele 
stand van zaken die spelen in het 
dorp. De dames Ruhl en Van den 
Brink uit Bennebroek mogen zich 
de gelukkige winnaars noemen van 
respectievelijk een High Teabon en 
een tijdschriftenbon die zij binnen-
kort aangeboden zullen krijgen van 
de Dorpsraad.
Meer informatie is te vinden op 
www.dorpsraadbennebroek.nl. x

Uitslag prijsvraag van de
Bennebroekse dorpsraad

(Publiciteitsfoto).

overveen - Vorige week woensdag 
heeft de gemeente Bloemendaal alle 
Bloemendaalse sportkampioenen in 
het zonnetje gezet. De burgerzaal van 
het gemeentehuis stond vanaf 19.00 
uur open voor alle gasten. De zaal was 
afgeladen vol met vooral jeugdkampi-
oenen.

Als eerste werden de jeugdkampioe-
nen gehuldigd. Zo waren er teams 
van onder anderen hockeyvereni-
gingen HBS, Rood-Wit, Hockeyclub 
Bloemendaal en de Mixed Hockey-
club Bennebroek, voetbalvereni-
ging BVC Bloemendaal, tennisver-
enigingen Ruïne van Brederode en 
LTC Bloemendaal, basketballvereni-
ging KTC en tot slot de Cricketclub 
Bloemendaal.
Het programma werd afgewisseld 

met een dansoptreden van de Dance 
& Ballet Company en een optreden 
van de bluesband 'Zonder Blouse'.
Schaatsster Isabelle van Elst uit Ben-
nebroek werd tot sporttalent van 
het jaar verkozen. De sportbelofte 
van 2012 is Stijn Harder, zeiler in de 
optimistenklasse. En sportvrijwilli-
ger van het jaar is Hanneke van Wil-
ligen van LTC Bloemendaal.
Zeezeiler Lucas Schröder werd ver-
kozen tot sportman van het jaar. 
Karateka Louise Oldeman mag zich 
vanwege haar behaalde titel op het 
NK Karate Bloemendaalse sport-
vrouw van 2012 noemen. En het 
sportteam van het jaar werden de 
dammers van de Willinkschool uit 
Bennebroek. Zij zijn onlangs Neder-
lands Kampioen schooldammen 
geworden bij de pupillen. x

Bloemendaal huldigt 
de sportkampioenen

Karateka Louise Oldeman mag zich vanwege haar behaalde titel op het NK Karate 
Bloemendaalse sportvrouw van 2012 noemen (Foto: gemeente Bloemendaal).

zandvoort - Vrijdagavond werd de 
hulp van de politie ingeroepen 
door bewoners van de Marisstraat, 
die een vreemde man hadden aan-
getroffen die in hun huis lag te 
slapen. De man was vermoedelijk 
via de achterkant van de woning 
binnengekomen en lag zonder toe-
stemming van de bewoners in een 
van hun bedden te slapen. Toen 
zij de man, die ontkleed in hun 
bed lag, vorderde om het huis te 
verlaten, bleef hij echter gewoon 
liggen. Na de komst van de politie, 
die de de man nog een aantal maal 
vorderde om zich aan te kleden en 
uit bed te komen, bleek dat hij niet 
mee wilde werken. De onbekende 
man verkeerde onder invloed van 
alcohol en werd aangehouden 
voor huisvredebreuk. Hij verzette 
zich tegen zijn aanhouding door 
de politie, waarna hij met enig 
geweld in de boeien moest wor-
den geslagen. Hij werd geboeid 
meegenomen naar het politiebu-
reau en ingesloten. Omdat de man 
geen legitimatiebewijs bij zich 
had en verschillende talen door 
elkaar heen sprak en omdat niet 
duidelijk werd welke nationaliteit 
de man had, is de vreemdelingen-
politie ingeschakeld om zijn iden-
titeit te achterhalen. x

Vreemde man ligt
naakt in bed

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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heemstede - Rik Melchior uit Heem-
stede heeft geen idee waarom hij in 
pak en met stropdas naar het Raad-
huis moet komen. "Ik heb er de hele 
nacht niet van kunnen slapen. Maar 
toen ik net uit de auto stapte en mijn 
familie zag staan, kreeg ik wel een 
vermoeden."

door Christa Warmerdam

Donderdag 21 juni ontving Rik Mel-
chior uit handen van burgemeester 
Marianne Heeremans de bronzen 
medaille van het Carnegie Helden-
fonds. Melchior krijgt de onder-
scheiding omdat hij op 30 novem-
ber 1992 met gevaar voor eigen 
leven Joyce Sylvester heeft helpen 
redden uit een trein die bij Hoofd-
dorp was ontspoord. Sylvester raak-
te bij dit ongeval ernstig gewond. 
Mede dankzij de reddingsactie van 
Melchior heeft Sylvester het trein-
ongeval overleefd en kon zij herstel-
len van de ernstige verwondingen. 
Joyce Sylvester is nu waarnemend 
burgemeester van Naarden.
Heeremans is trots dat zij als bur-
gemeester op de langste dag van 
het jaar de onderscheiding mag 
uitreiken. "De langste dag van het 
jaar is een beroemde film die ook 
associaties oproept met helden. 

Meneer Melchior heeft zich twintig 
jaar geleden als een held gedragen. 
Toen hij 30 november 's morgens 
om 07.15 uur op de snelweg reed 
en zag dat de trein ontspoorde, 
kantelde en in een sloot terecht 
kwam, twijfelde hij geen moment. 
Vijf mensen in de trein waren op 
slag dood en 33 gewond. Meneer 
Melchior zag dat mevrouw Sylves-
ter nog leefde en probeerde haar 
los te maken. Dit lukte niet en hij 
waarschuwde onmiddellijk de red-
dingsdiensten. Later kreeg hij nog 
een brief van de NS dat hij zoiets 
nooit meer mag doen want de trein 
had onder stroom kunnen staan."
Rik Melchior neemt de onderschei-
ding ontroerd in ontvangst. Even 
staat de held zwijgend naast Joyce 
Silvester. "Jij hebt dit zo verdiend", 
zegt Sylvester. "Ik weet nog goed 
dat je me voor de eerste keer op 
krukken zag en dat je zei: 'wat ben 
je eigenlijk groot', want je had mij 
nog nooit rechtop zien staan. Als ik 
van tevoren geweten had wat een 
impact het ongeluk zou hebben zou 
ik nooit de kracht hebben gehad 
om door te gaan. Kracht kreeg ik 
van mijn ouders, man, zusjes maar 

ook van Rik. In de coupé waar ik zat 
vielen vijf doden. Ik ben een opti-
mist, hou van goed nieuws en kon 
dit ongeluk dan ook niet plaatsen. 
Ik was net afgestudeerd maar zag 
er niet uit, zat onder de modder en 
had heel veel pijn."
Voor Rik Melchior en Joyce Sylves-
ter komt alles weer even terug. Mel-
chior: "Dit blijft altijd in je hoofd 
mee draaien. Je vergeet zoiets nooit 
meer." Dat het twintig jaar duurde 
voordat Melchior de onderschei-
ding krijgt heeft een reden. Sylves-
ter: "Eerlijk gezegd had ik nog nooit 
van de onderscheiding gehoord. Ik 
kreeg als waarnemend burgemees-
ter van Naarden een brief van de 
stichting met de vraag of ik mensen 
wilde voordragen die met gevaar 
voor eigen leven iemand gered had-
den en ik dacht gelijk aan Rik."

Carnegie Heldenfonds
Wie vindt dat iemand een redding 
met gevaar voor eigen leven heeft 
verricht of met gevaar voor eigen lijf 
en goed voor een ander in de bres 
is gesprongen, kan diegene voor-
dragen. Daar is géén tijdslimiet aan 
verbonden. Iedereen kan een red-
der aanmelden bij het Fonds. Hij of 
zij stuurt een voorstel, samen met 
een politierapport en/of een kran-
tenartikel over de redding (indien 
beschikbaar) naar: Stichting Car-
negie Heldenfonds, Provinciehuis 
Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 
LP in Den Haag. x

'Langste dag van het jaar roept
ook associaties op met helden'

Uitreiking onderscheiding Carnegie Heldenfonds

Een ontroerde Rik Melchior samen met Joyce Sylvester. "Jij hebt dit zo verdiend" 
(Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Op de dag dat de zomer 
begint, 21 juni, werd de eerste Heem-
steedse Jonge Held bekend gemaakt 
tijdens een feestelijke bijeenkomst 
van de Rotary Club Heemstede in het 
gemeentehuis. In de raadzaal waren 
de drie eindgenomineerden aanwezig, 
tezamen met de jury en een afvaardi-
ging van de Rotary Club Heemstede 
en de gemeente Heemstede.

door Onno van Middelkoop

De Jonge Helden Trofee is de opvol-
ger van de Merlet Trofee, een prijs 
die vorige jaren door de Rotary 
werd uitgereikt aan Heemsteedse 
burgers die zich maatschappelijk 
verdienstelijk hadden gemaakt. Het 
verschil is dat bij deze nieuwe prijs 
een jury is ingesteld, die niet alleen 
uit Rotaryleden bestaat.
Namens de gemeente nam Arno 
Schumacher deel aan de jury, 
namens College Hageveld Wille 
Straathof, namens het Coornhert 
Lyceum Sophie van Meelen (12) en 
namens bekende Heemstedena-
ren Irene Moors. Laatstgenoemde 
kon niet persoonlijk bij de prijs-
uitreiking zijn, maar had wel een 
videoclip ingesproken om de win-
nares te feliciteren. De drie genomi-
neerden waren Carlijn Schoutens, 
Lune Fiekert en Sarah Collins, drie 
jonge dames die zich maatschap-
pelijk inzetten in de breedste zin 
van het woord. Sophie van Meelen 
maakte de winnaar bekend en reik-
te namens de jury de prijs uit aan 
Sarah Collins, die bijna unaniem tot 
winnaar werd gekozen.
Sarah Collins voltooide tot en met 

de vijfde klas haar VWO opleiding 
op College Hageveld, om daarna 
haar opleiding af te ronden op het 
United World College in Hong Kong 
in 2007. Haar vervolgopleiding vond 
plaats op Wheaton College in Ameri-
ka, vlakbij Boston. Samen met zeven 
medestudenten was Sarah de eerste 
buitenlandse studente ooit in het 
koninkrijk van Bhutan. Naast haar 
eigen studie stond zij daar ook zelf 
voor de klas onder supervisie van 
haar docente om de studenten daar 
te leren hoé te studeren.
Sarah is begin dit jaar twee weken 
terug geweest naar Bhutan om infor-
matie te verzamelen voor een publi-
catie in de VS. Haar studieprogram-
ma is dubbel gevuld met biologie en 
internationale betrekkingen. Deze 
zomer gaat ze werken voor Bridges 
for Justice. Deze organisatie zet zich 
juridisch in voor gemartelde gevan-
genen in den vreemde. In Cambodja 
gaf ze Engelse les aan weeskinderen, 
in Nederland was ze aanvoerster 
van het damesvoetbalteam onder 
begeleiding van de KNVB, op Cape 
Cod organiseerde ze al twee maal 
het UWC retreat en wist daar Louse-
wies van der Laan voor te strikken. 
Sarah Collins is een wel heel bezige 
bij, vooral in het buitenland. Deze 
begenadigde jongedame heeft de 
Jonge Helden 2012 prijs gewonnen 
op basis van de veelheid aan onder-
scheidende activiteiten. Al zijn ze in 
het buitenland. x

Sarah Collins is de eerste 
Heemsteedse Jonge Held

Opvolger van de Merlet Trofee

De genomineerden Lune Fiekert, Sarah 
Collins en Carlijn Schoutens met de 
jury, helaas zonder Irene Moors (Foto: 
www.ovmfotografie.nl).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

haarlem/regio - Brijder verzorgt op 
dinsdagavond 3 en 10 juli in Haar-
lem gratis informatieavonden 
voor partners, kinderen, familie-
leden en vrienden van mensen 
met alcoholproblemen. Deze twee 
avonden horen bij elkaar, men 
schrijft zich voor beide avonden 
in. Tijdens deze avonden komen 
verschillende aan bod. De bijeen-
komsten vinden plaats op dins-
dagavond 3 en 10 juli van 19.30 
tot 22.00 uur aan Spaarne 106 te 
Haarlem. Voor verdere informatie 
en aanmelden, tel. 088-3583800 
(Haarlem) 023-8903700 Hoofd-
dorp, of stuur een e-mail sturen 
naar preventie@brijder.nl. x

Alcoholinfo

bennebroek - Voor alle kinderen van 6 
tot en met 14 jaar wordt door jeugdver-
eniging Jong Nederland Bennebroek 
een tentenkampweek georganiseerd 
van zondag 22 tot en met zaterdag 
28 juli in de bossen van Tilburg. Het 
thema is Mexico.

Tijdens de kampweek staan sport 
& spel, creativiteit en buitenleven 
centraal. Er worden verschillende 
activiteiten gedaan, zoals zwem-
men, knutselen, pionieren, een 
sportdag, BBQ en een bezoek aan de 
stad Tilburg. Voor de oudste kinde-
ren staat ook een dropping en een 
fotofietstocht op het programma. 
Elke dag wordt afgesloten met een 
kampvuur.
Inmiddels hebben zich meer dan 
veertig kinderen ingeschreven voor 
het kamp 2012. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Een verkort 
kamp tot en met dinsdag 24 juli is 
mogelijk. Kijk voor meer informa-
tie , inschrijfformulier en foto's op 
www.jnbb.nl of stuur een e-mail 
naar info@jnbb.nl.

Voor wie meer informatie wil over 
deze kampweek, is er een speciale 
kampinfoavond op woensdag 4 juli 
om 20.00 uur in De Spelonk aan 
de Schoollaan 98a in Bennebroek.. 
De avond is speciaal bedoeld voor 
ouders, waarvan hun kind voor 
het eerst mee op kamp gaat of 
voornemens is om te gaan. Tijdens 
de avond kan men kennis maken 
met de organisatie en wordt een 
presentatie verzorgd waarin onder 
anderen de volgende items worden 
behandeld: kampeerlocatie, dagin-
deling, tent- en kampeermateria-
len, vervoer, verzekeringen enzo-
voorts. Daarnaast is er ruimschoots 
de tijd voor de beantwoording van 
vragen. x

Een Mexicaans tentenkamp

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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bloemendaal - Een half jaar heeft de 
verbouwing geduurd en werd er tij-
delijk aan de overkant van de straat 
gewerkt. "Het was een beetje behel-
pen maar daar hebben we dan ook 
wel heel wat voor terug gekregen", 
zegt Cor Cornet. De kapsalon van Cor 
Cornet aan de Bloemendaalseweg 75 
is niet alleen rigoureus verbouwd, 
maar ook voorzien van de nieuwste 
trends op het gebied van duurzaam-
heid. De Bloemendaalse kapper heeft 
zelfs zoveel maatregelen genomen om 
duurzaam en energiezuinig te werken 
dat hij mag zich na deze verbouwing 
met een gerust hart een 'groene kap-
per' mag noemen.

door Christa Warmerdam

Het meest opvallende is de groene 
moswand achter in de zaak. De hoge 
'Greenwall' loopt van de beneden 
verdieping tot aan de begane grond 
en is bij binnenkomst, mede door 
de glazen balustrade, een blikvan-
ger. De wand is gemaakt van Noors 
rendiermos, lijkt op een dik groen 
tapijt en voelt zacht aan. De onder-
grond van de wand is gemaakt op 
een brandwerend en waterbesten-
dig (duurzaam) houten paneel. 
Daarop is heel vernuftig, plukje 
voor plukje, akoestisch rendiermos 
uit Noord-Europa bevestigd.
Cornet: "We waren op zoek naar een 
oplossing om het geluid te dempen. 
Met name als we bezig zijn met 
föhnen wordt het snel lawaaierig. 
Onbewust gaat iedereen steeds har-
der praten en dat is niet prettig voor 
de klanten, maar ook niet voor het 

personeel. Deze wand dempt het 
geluid op een natuurlijke manier 
en is een enorme verbetering."
De klanten van Cornet zijn verbaasd 
als ze zien hoe innovatief en duur-
zaam de zaak verbouwd is. Cornet: 
"In deze tijd moet je proberen zo 
milieuvriendelijk te werken als 
mogelijk is. Op gebied van energie 
kun je heel veel winnen. We heb-
ben bijvoorbeeld  alle verlichting 
vervangen door led lampen. In de 
toiletten licht dat vanzelf aan gaat 
als je binnen komt en vanzelf uit als 
je weg gaat. Iets anders is dat we bin-
nenkort gaan werken met oliën in 
plaats van crèmes. De olie verzorgt 
het haar heel goed en intens maar 
hoeft niet uitgespoeld te worden 
en dat is ook weer goed voor het 
milieu."
De zaak heeft met de verbouwing 
ook een heel natuurlijke en rustige 
uitstraling gekregen. Aan het pla-
fond is een print met blauwe lucht 
en wolken bevestigd en als decora-
tie staan er takken en boomstron-
ken. De spiegels zijn zo geplaatst dat 
er een soort 'Droste effect' ontstaat 
wat de zaak nog ruimtelijker maakt. 
Maar wat voor de klanten extra 
aantrekkelijk is zijn ongetwijfeld 
de stoelen bij de wasbakken. Een 
wasbeurt bij Cornet wel wat meer 
dan alleen maar 'haren wassen', het 
wordt een echte belevenis. De stoe-
len bij de wasbakken hebben name-
lijk niet alleen een elektrisch ver-

stelbare voetensteun, maar ook een 
ingebouwde massagefunctie. "We 
hebben alles zo natuurlijk mogelijk 
gehouden en proberen een beetje de 
sfeer van een wellness nabootsen. 
Veel klanten reageren verbaasd en 
zeggen: 'Zoiets verwacht je niet in 
een kapperszaak' en dat is best een 
compliment. Wij zijn er ook erg blij 
mee en het werkt erg prettig. Het is 
dat ik op het moment zo druk heb 
maar anders zou ik op een ligbed 
met een boek naast de groene wand 
gaan liggen, want het is niet alleen 
geluiddempend en rustgevend maar 
het ruikt ook nog eens lekker."
Kapsalon Cor Cornet is te vinden 
aan de Bloemendaalseweg 75 in 
Bloemendaal, tel 023-5273737. Kijk 
voor meer informatie op www.cor-
cornet.nl. x

Voorop in duurzaamheid
Kapsalon Cor Cornet ondergaat groene metamorfose

Cor Cornet bij de opvallende groene moswand. "In deze tijd moet je proberen zo 
milieuvriendelijk te werken als mogelijk is. Op gebied van energie kun je heel 
veel winnen" (Foto: Christa Warmerdam).

(Foto: Christa Warmerdam). x

santpoort-zuid - Een warm welkom dat 
is wat moeder Marianne en dochter 
Mea van den Boogaard ten deel viel 
toen zij hun zaak  Studio 120 openden 
in Santpoort-Zuid. In hun zaak aan de 
Bloemendaalsestraatweg verkopen 
de dames antiek, secondhand merk-
kleding en curiosa.

door Christa Warmerdam

"Het is fantastisch hoe leuk de 
mensen reageren", zegt Marianne. 
"We krijgen constant te horen dat 
mensen echt blij zijn dat er in deze 
winkelstraat eindelijk weer een 
winkel is geopend met mooie en 
leuke spullen. Er komen zelfs klan-
ten terug met vrienden om te laten 
zien hoe leuk onze winkel is. Een 
mooier compliment kun je toch 
niet krijgen."
Veel klanten kennen Marianne van 
den Boogaard nog, want dertig jaar 
geleden begon zij ooit onder de 
naam 'Marianne van de Boogaard' 
in hetzelfde pand met het verkopen 
van antiek en second hand kleding. 
"Klanten kwamen toen van heinde 
en ver naar Santpoort omdat ze 
gehoord hadden dat ik tweede-
hands merkkleding verkocht. Ik 
was in die tijd één van de eersten 
die begon met het verkopen van 
tweedehandskleding. In het begin 
werd er vreemd tegen aan gekeken, 
maar dat veranderde heel snel toen 
de mensen door kregen hoe mooi 
de spullen waren die ik verkocht. 
Ik verkocht, net als nu, alleen kwa-
liteitsproducten en kleding van 
goede merken. Het is nu heel leuk 
om te horen dat mijn 'oude klanten' 
nu tegen me zeggen dat ze het vre-
selijk vonden dat ik ben weggegaan 
en dat zij mij gemist hebben."
Bij binnenkomst in Studio 120 valt 
meteen op dat de zaak met smaak 
is ingericht. Een mooie gedekte 
tafel met verzilverd bestek en kan-
delaars en in de antieke kasten 
staan smaakvolle woonaccessoires 
met onder anderem een mooie col-
lectie zilverwerk. De meubels zijn 
antiek en/of design en de sieraden 

zilver. Een eyecatcher is de kersen-
houten Empirebank uit 1880. Ook 
het Spaans vergulde console met 
daarop een Art Deco vaas is een 
blikvanger. Het is goed te zien dat 
Marianne ervaring heeft met het 
inrichten van een zaak.
Naast het antiek en curiosa heeft 
studio 120 ook een collectie nieuwe 
lerentassen. Marianne: "We willen 
in onze zaak de juiste combinatie 
van antiek, betaalbare curiosa en 
accessoires. De tassen die we verko-
pen zijn van leer maar we hebben 
ook hele handige boodschappen-
tassen die met leer zijn afgezet. De 
mensen moeten in onze winkel op 
hun gemak rond kunnen snuffelen. 
De bedoeling is dat iedereen hier 
iets leuks moet kunnen vinden en 
dat lukt alleen als de prijzen goed 
zijn. Daarom verkopen we artike-
len  in de prijsklasse vanaf € 5,- tot 
€ 1.500,-."
De kledingcollectie willen de onder-
neemsters nog wat meer uitbreiden 
maar dat moet volgens de dames de 
tijd krijgen om te groeien. Marian-
ne: "Ik wil echt alleen het beste van 
het beste hebben en ben dan ook 
erg kritisch met innemen."
Studio 120 is te vinden aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 120 in Sant-
poort-Zuid, tel. 06-53234390. Ope-
ningstijden zijn woensdag tot en 
met zaterdag van 10.30 tot 17.00 
uur. x

'Ik wil alleen het beste
van het beste hebben'

Studio 120 aanwinst in Santpoort

Marianne van den Boogaard: "We 
krijgen constant te horen dat mensen 
echt blij zijn dat er in deze winkelstraat 
eindelijk weer een winkel is geopend 
met mooie en leuke spullen" (Foto: 
Christa Warmerdam).

bloemendaal - Vol enthousiasme stap-
pen Sabine, Florence, Frederique en 
Felicia bij Dorette Salon de Beauté 
binnen. "Oh kijk op dat bord daar staat 
pedicure, dat krijgen straks wij ook", 
zegt één van de meisjes.

door Christa Warmerdam

De vier meiden van groep 5 en 6 van 
basisschool BSV uit Bloemendaal 
krijgen wel meer dan een pedicure 
behandeling. In het kader van het 
110-jarig bestaan van hun school 
krijgen ze een hele middag van top 
tot teen een behandeling als een foto-
model. De meisjes hebben namelijk 
allemaal één gezamenlijke droom en 
dat is model worden.
Dorette Schoofs, eigenaresse van de 
zaak, legt uit: "Het BSV lustrum is 
bedoeld om de kinderen hun talen-
ten te laten ontdekken. Vanmiddag 
krijgen ze een manicure-pedicure en 
make up behandeling. Daarna gaan 
ze samen naar Hensen Kappers van 
hiernaast en maken we er modellen 
van. Als afsluiting worden er foto's 
gemaakt voor een portfolio."
Waarom de meisjes model willen 
worden weet Sabine goed uit te leg-
gen: "Het is heel leuk werk en je mag 
op de catwalk lopen." Frederique vult 
haar aan: "En je komt in de krant en 
je verdient lekker veel geld." Als eer-

ste krijgen de meisjes een uitgebrei-
de voetenbehandeling. Frederique 
heeft als enige al eens een pedicure 
behandeling gehad. "Toen ik op 
vakantie was in Thailand", legt ze uit. 
Met z'n vieren nemen de modellen in 
spé plaats op de speciale 'voeten well-
ness bank' en krijgen iets te drinken 
aangeboden. Het advies van de moe-
der die de meisjes gebracht heeft, 
om 'net als echte modellen water te 
drinken', wordt niet 'gehoord'. Alle 
vier bestellen de meiden een lek-
ker glaasje cola. Terwijl ze van hun 
colaatje genieten stellen de meisjes 

achter elkaar vragen aan de schoon-
heidsspecialistes Eva en Cynthia. 
"Doe je dit werk al lang, hoe oud ben 
je eigenlijk en zijn er ook visjes die 
aan onze voeten gaan knabbelen?" 
Visjes zijn er niet, maar de twee 
specialisten verzekeren de dames 
dat hun voetjes net zo zacht zullen 
worden alsof er een hele bak vissen 
heeft zitten knagen aan hun voeten. 
Natuurlijk willen de vier meiden 
voor deze krant graag even poseren. 
Maar dan wel zonder te lachen want 
'echte modellen' lachen volgens de 
dames nooit. x

Vier meiden, één droom

Modellen in spé Sabine, Florence, Frederique en Felicia ondergingen enthousi-
ast hun tot tot (letterlijk) teen behandeling (Foto: Christa Warmerdam).
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fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
open ma t/m za tot 18 uur.

Wagenmakerstraat 2 Velserbroek 
open ma t/m za tot 18 uur.

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

Alfa 146-1.8-16V twinspark airco G3 stuurbekr. 1998 1450
BMW 316i coupé l.m. velgen enz. 1994 1250
BMW 520i automaat stuurbekr. 1990   950
Chrysler Voyager 2,4i MPV personenbus 2000 1950
Citroén Saxo 1.1 stuurbekr. klein+zuinig 1997   950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998   950
Citroén Xantia 1,8i-16V airco stuurbekr. enz. 1998   650
Deawoo Matiz stuurbekr. 1999 1650
Daihatsu Terios 4x4 jeep stuurbekr. 1998 1950
Fiat Doblo 1.6 personen MPV stuurbekr. airco 2004 3950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 - 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 1.2 1999 1250
Fiat Cinquecento 74000km 1997 950
Fiat Seicento sporting 1999 1650
Ford Escort 1.8 station turbo dies, stuurbekr. enz. 1996   950
Ford Escort 1.6i station wagen stuurbekr. enz. 2000 1250
Ford Mondeo 1.8 ghia station airco stuurbekr. enz. 1997 1450
Ford Mondeo 1.8 tcdi diesel station airco enz.  2000 1650
Honda Prelude 2.0 i stuurbekr. 1993   650
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2450
Kia Pride 1.3 klein en zuinig 2000   950
Opel Astra 2.0 caravan DTH diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.5 station automaat stuurbekr. enz. 1997 1950
Opel Vectra x2.0 oxev cd stuurbekr. enz. 1997 1250
Opel Vectra 2.0 dth diesel station stuurbekr. 1999   950
Opel Vectra x1.8 xei caravan stuurbekr. airco  2000 1650
Peugeot 205 1997   750
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995   850  
Peugeot 406 stuurbekr. enz. 1996   950
Pontiac Transport 2,5 MPV stuurbekr. 2000 1950
Renault Kangoo 1.6-16V benzine mpv 2005 4950
Renault Safrane 2.0 automaat stuurbekr. 1997   950
Saab 900 stuurbekr. enz. 1997 1450
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Saab 9000 cdi automaat stuurbekr. enz. 1992   950
Subaru Impreza 2.0 GL AWD 1997   950
Volkswagen Lupo stuurbekr. 1999 1950
Volkswagen Polo 1.4 l.m. velgen 1997   950
Volvo S40 stuurbekr. airco enz. 1997 1450
Volvo 850 -2.0i stuurbekr. airco 1995   950

Auto’s in Haarlem voor wat jongere auto’s kijk in Velserbroek.
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten. 
Nu rijden 2014 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.
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bennebroek/haarlem - "Wat een leuke 
school", twitterde Esther Ouwehand 
direct na afloop van haar bijenles 
op de Haarlemse Koorschool naar 
al haar volgers. "En wat kunnen 
ze er mooi zingen." Afgelopen vrij-
dag stond gelegenheidsjuf Esther 
Ouwehand voor de klas: voor groep 
8 van de Haarlemse Koorschool en 
groep 7 van de Sparrenbosschool 
in Bennebroek. Ouwehand, lid van 
de Tweede Kamer namens de Par-
tij voor de Dieren, was in de regio 
op uitnodiging van imker Pim Lem-
mers.

door Michiel Rehwinkel

Op de Koorschool kreeg Ouwehand 
een rondleiding door de school 
van de directeur Hans Hartog en 
werd ze later ook nog getrakteerd 
op een onverwachts miniconcert 
door groep 8. Dit alles onder lei-
ding van dirigent Fons Ziekman. 
De kinderen van groep 8 genoten 
vrijdagmiddag zichtbaar van het 
bijenverhaal van Lemmers. Gepas-
sioneerd vertelde hij aan de hand 
van dia's en imkermaterialen over 
zijn hobby. En beantwoorde hij de 
vragen van de kinderen: "Waarom 
gaan de bijen dood en wat kun-
nen wij zelf doen om dit verder 
voorkomen?" vroeg één van de 
kinderen. Lemmers gaf aan dat 
landbouwgif, minder bloemen en 
een parasiet de voornaamste rede-
nen van de doodsoorzaak onder 
de bijen zijn.
Esther Ouwehand vertelde vervol-
gens dat ook zij, en haar partij, 
zich ernstige zorgen maken over 
het welzijn van de bijen. "Bijen 
zijn onmisbaar voor ons mensen 
omdat het bestuivers zijn", legde 
ze uit. Daarna vertelde ze over 
haar werk in Den Haag en moch-
ten de kinderen haar vragen stel-
len: "Bent u vegetariër, wat is uw 
lievelingsdier, zit de blauwe stoel 
wel lekker en wat heeft de partij 
intussen bereikt en hoeveel zetels 
denkt U dat de partij in september 
krijgt?" Esther Ouwehand nam de 
tijd voor de vragen.
Na de Koorschool verplaatste 
Ouwehand zich naar de Sparren-
bosschool. Op school stond intus-
sen een bijenvolk. "We hebben 

vandaag bezoek van de koningin 
en van Esther Ouwehand", grapte 
de imker. Groep 7 was echter al op 
de hoogte van het bijenvolk. Ook 
in Bennebroek krijgen de kin-
deren les over bijen en over een 
stukje staatsinrichting van Neder-
land. "Bij de bijen is de koningin 
de baas, terwijl dat in Nederland 
juist de mensen zijn die mogen 
stemmen", aldus Ouwehand. Niet 
veel later wordt Ouwehand door 
groep 7 werkelijk het hemd van 

het lijf gevraagd.
Aan het eind van de les moch-
ten de kinderen, samen met het 
Tweede Kamerlid, de bijen en 
hun koningin van dichtBIJ bekij-
ken. "Een koningin met een rode 
kroon?" ziet één van de kinderen. 
"Klopt", zegt Lemmers. "Maar daar 
is ze niet mee geboren hoor. Dat 
stipje heb ik er later zelf opge-
daan." x

'Bezoekje van de koningin
en van Esther Ouwehand!'

Kamerlid geeft bijenles in Haarlem en Bennebroek

Bijenles van een imker en van een politica die dierenwelzijn hoog in het vaandel 
heeft staan (Foto: Bianca Groot).

bloemendaal - Van 2 tot en met 7 juli 
gaan collectanten gewapend met 
collectebus en legitimatie langs bij 
inwoners van de gemeente Bloe-
mendaal. Zij vragen een bijdrage 
voor de Stichting Egelopvang Haar-
lem en omstreken.

Stichting Egelopvang Haarlem 
e.o. ontvangt geen subsidie en is 
geheel afhankelijk van donaties 
voor haar voortbestaan. En de 
egel, een bijzonder diertje dat 
stamt uit de prehistorie, wordt 
met uitsterven bedreigd. Egelop-
vang Haarlem e.o. vangt jaarlijks 
gemiddeld 170 hulpbehoevende 
egels op. Daar worden zij ver-

zorgd zodat ze weer sterk genoeg 
worden om terug te gaan naar de 
natuur, waar ze thuishoren. Ook 
verzwakte egeltjes die in de herfst 
geboren zijn komen als ze geluk 
hebben bij de Egelopvang terecht. 
Want deze baby's overleven op 
eigen kracht de winter niet. Men 
kan ook een bijdrage storten op 
bankrekening 25.45.14.049. Of 
bezoek op zondag 8 juli de kraam 
tijdens het Zomerfestival bij 
bezoekerscentrum de Zandwaai-
er. Aanmelden als collectant is 
eveneens mogelijk door te bellen 
met 06-20631081. x

Collecte voor egeltjes

(Publiciteitsfoto).

Vandaag een kleine week geleden begon de zomer. Op  21 juni om 01.09 uur 
precies was het de langste dag van 2012. Juli, vernoemd naar de bekendste 
maar ook belangrijkste en machtigste Romeinse keizer Gaius Julius Caesar, 
wordt ook wel hooimaand genoemd. Een oude uitspraak luidt: "De wak-
kere hooimaand geeft de zeisen de maaier in de hand met vlijt, daar de lege 
schuren hooi vereisen om het vee te voeren in wintertijd."
Ja, dus deze maand gaan we in de Hof ook maaien. Van het maaisel maken 
we geen hooi. We stapelen het op tot een composthoop, waar we in septem-
ber de ongeveer duizend schoolkinderen weer blij mee maken als wij ze 
met de broeiwarmte van het composteren  kennis laten maken. Voor onze 
bloeirijke graslandjes is het snel afvoeren van het maaisel weer belangrijk 
om die graslandjes zo voedselarm mogelijk te houden. Zo houden we de 
grote soortenrijkdom aan plantjes in stand. Ach, het zit allemaal best mooi 
in elkaar daar in die natuur!
Zondag 1 juli om 14.00 uur zijn er weer gratis rondleidingen in de Hof, 
georganiseerd door gidsen van het IVN en vrijwilligers van Thijsse's Hof. U 
bent er natuurlijk van harte welkom.
Informeert u zich ook even over de actuele zaken van de Hof. Onze website 
www.thijsseshof.nl levert u veel informatie.
Zondag 8 juli kunt u terecht op het terrein van de Zandwaaier, het bezoe-
kerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij de watertoren 
aan de Zeeweg in Overveen. Er zijn daar dan veel activiteiten, zodat u van 
alles kunt zien van en leren over de natuur. Thijsse's Hof is daar dan van-
zelfsprekend  van de partij.
In Thijsse's Hof, maar ook op veel plaatsen in de duinen, is het nu de tijd van 
de tweejarige planten. De tweejarige plant kenmerkt zich door in het eerste 
jaar een begin te maken met wortels en een bladrozet. In het tweede jaar 
ontwikkelt die rozet zich tot een volop bloeiende plant. Ze groeien het liefst 
op plaatsen waar de grond wat is verstoord, bijvoorbeeld door spitten bij 
ons in de demonstratiestrook. Maar ook in de duinen vaak bij verstuivingen 
of op een plaats waar een boom door een storm is ontworteld. Ze komen in 
veel soorten voor en hebben meestal gele of blauwe bloemen.
De meeste heeft u vast wel eens gezien. Neem de geelbloeiende toortsen 
en de ook geelbloemige teunisbloemen. Van de laatste gaan de grote gele 
bloemen 's avonds open. Als je een beetje geduld hebt is het zelfs mogelijk 
om dat gebeuren mee te maken!
Toortsen hebben we in de Hof ook genoeg. De koningskaars en de zwarte 
toorts, die overigens ook geel bloeit, ziet u het meest.
Tweejarigen met blauwe bloemen zijn planten als ossentong, hondstong en 
slangenkruid. Hun familie wordt aangeduid als ruwbladig,  en dat betekent 
alleen maar dat hun stengels en bladeren behaard zijn. Aan slangenkruid 
kunt u zich wel een beetje prikken, maar de stekeligheid van hondstong 
en ossentong is bijna als fluweel.
Ja, het hoogseizoen is nu echt aangebroken. De kamperfoelie bloeit, het 
zonneroosje kleurt het weitje aan de voeten van het beeld van Thijsse 
glimmend geel, terwijl  hier en daar het rood van de zwolse anjer zichtbaar 
is. In de vijver de prachtige bloei van de waterlelie. Dit jaar uitzonderlijk 
mooi. Langs de vijverrand staan moerasspirea en poelruit met prachtige 
witte pluimen te bloeien.
Met onze bijen gaat het prima. Het grote volk is nu zo'n 50.000 bijen groot 
en in de demonstratiekast daarnaast kunt u de bedrijvigheid van een klein 
volkje, nu ongeveer 1.000 exemplaren groot, achter het glas gadeslaan.
Vlinders en allerlei insecten zijn nu ook volop te zien. Libellen vliegen 
boven de vijver. De waterjuffer, prachtig blauw, zit graag op het blad van 
het riet. En zandoogjes en koolwitjes ziet u beslist!
Het vogelleven is nu een andere tijd ingegaan. Veel jonge vogels laten zich 
zien en de zang van de ouden is nu duidelijk een toontje lager.
Thijsse's Hof is nu echt een bezoekje waard. U bent van harte welkom.

Willem Holthuizen,

voorzitter Thijsse's Hof  Foto toorts door Ekke Wolters x

Thijsse's Hof in Juli
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overveen - Een onverwachte actie en 
een onvoorbereide reactie. Beide met 
een verrassend effect. Afgelopen zon-
dag, tijdens de opening van de acht-
ste expositie van de Fiore Kunst Kring 
Bloemendaal, ontving burgemeester 
Ruud Nederveen, voorafgaand aan 
zijn openingswoord, een kaart met 
daarop een afbeelding van het Kunst-
huis Bloemendaal: niet achter de zui-
len, niet voor de zuilen, maar naast de 
zuilen. Spontaan en zeer geestig ging 
hij hier op in.

door Louise Leupen

De discussie over de verbouwing 
van het gemeentehuis loopt nog en 
daarvan is het besluit nog niet geno-
men in de raad, daarvoor wordt een 
belangrijke stap gemaakt in juli. Als 
het zo zou zijn dan wordt de kel-
der niet meer de kelder maar een 
nieuwe begane grond, waar alle 
mensen die een paspoort komen 
halen terecht kunnen. Daarvoor 
wordt het huidige souterrain inge-
zet, waardoor de tentoonstellings-
ruimte van Achter de Zuilen daar 
niet meer kan blijven.
De Fiore Kunst Kring Bloemendaal 
had begrepen dat het koetshuis, 
dat bij het gemeentehuis hoort, 
heel geschikt zou zijn als expositie-
ruimte en voor lezingen en had ook 
gehoord dat het waarschijnlijk een 
fietsenstalling blijft. Toen bedacht 
de kunstkring dat ze het wel een 
ontzettend leuk huis vinden om 
daar dan een Kunsthuis Bloemen-
daal van te maken. En dat ergens 
anders voor de fietsen een stalling 
komt.

Onvoorbereid
"We hebben de kaarten gisteren 
laten drukken; eigenlijk waren we 
beiden onvoorbereid", lacht Floor 
de Bruyn Kops. Ze doelt daarmee 
op de burgemeester die van niets 
wist en geheel onvoorbereid was, 
maar de actie ter harte zei te nemen 
en door te zullen geleiden naar de 
raad en naar het college. Spontaan 
en met schwung ging hij er verder 
op in. Nederveen: "Het mooie van u 

vind ik dat u niet zegt: 'We willen 
er niet uit', maar u zegt: 'We willen 
er hier in!' en dat is een veel posi-
tievere manier van actie dan ik uit 
mijn Amsterdamse tijd ken."
Er waren erg veel mensen op de 
opening afgekomen en allen luis-
terden zichtbaar geamuseerd naar 
de dialoog tussen De Bruyn Kops en 
de burgemeester.

De Bloemendaalse School
Nederveen heeft een bijzonder 
groot hart voor kunst. Er is geen 
tentoonstelling bij Achter de Zuilen 
die hij niet heeft gezien. "Maar ik 
doe het altijd eventjes tussendoor, 
als het rustig is en ik zou het missen 
als dat niet meer hier is, of als het 
niet meer in de nabijheid is. Achter 
de Zuilen heeft een respectabele 
geschiedenis: het begon na de oor-
log en het heeft zich ontwikkeld tot 
een plek van echt wel enige naam 
en faam." Omdat er in Nederland 
verschillende plaatsnamen verbon-

den zijn aan kunst, zoals de Haagse 
School en de Bergense School, ver-
telde Nederveen zich afgevraagd te 
hebben hoe het eigenlijk zit met de 
Bloemendaalse School. "Of: waar 
is het overgangspunt dat je zegt: 
daar in Bloemendaal gebeurde in 
de kunst zo veel dat je kan spreken 
van een invloed en van bepaalde 
effecten?" Hardop speelde hij met 

de gedachten: aan welke voorwaar-
den moet je dan voldoen, of hoe 
kun je het aansturen om naar een 
Bloemendaalse School te gaan?
De Fiore Kunst Kring heeft 26 leden. 
Nederveen: "Jullie zijn niet com-
pleet want ik weet een aantal heel 
goede kunstenaars die niet bij jullie 
zijn aangesloten. En ik geef jullie in 
overweging om aan de zuidkant van 

de gemeente te kijken wat voor een 
ontwikkeld talent daar echt bezig 
is. Want jullie hebben nog geen 
Bennebroekers in de kring."
De Bruyn Kops: "Maar die zijn hier 
van harte welkom. Wij zijn dus niet 
erg wervend, maar afwachtend; 
iedereen die professioneel kunste-
naar is, kan zich aanmelden."
De Bruyn Kops is voorzitter van 
de kunstkring en maakt zelf ook 
schilderijen. Ze heeft diverse series 
gemaakt over muziek, landschap-
pen, stillevens en Japans. 'Justitia' 
is ook een aparte poot van haar 
werk geworden. Ooit is zij daarmee 
begonnen op verzoek van een gale-
rie. Om research te kunnen doen 
vroeg zij toen aan de Amsterdamse 
rechtbank of ze daar de zittingen 
mocht bijwonen. Maandenlang zat 
ze daarna iedere ochtend alle zaken 
te tekenen. Wel tien tekenboeken 
vol "met alles wat er gebeurde, dat 
is mijn fototoestel." Het begon haar 
steeds meer te boeien: "Het is een 
soort theater, en het zijn natuurlijk 
allemaal verhalen." Thuis werkte ze 
het dan uit op doek en ging daarbij 
experimenteren: ze ging gezichten 
eruit halen en teksten erbij voegen 
totdat het ging 'werken'. En met 
succes want haar werk verschijnt 
overal in de juridische wereld; zo 
verscheen het vorige maand nog 
op een boekomslag ter gelegenheid 
van zestig jaar Orde van Advocaten. 
Elke advocaat heeft nu zo'n boekje 
met haar omslag.

Spannend
Wat kunst voor mensen kan bete-
kenen? De Bruyn Kops: "Een ver-
rijking, het is spannend. Kunst 
geeft er vanuit weer een andere 
invalshoek een kijk op. Ook met 
moderne kunst; soms denk je 'wat 
een onzin', of snap je er niks van. 
Toch, naarmate je meer kijkt, ga je 
dingen spannend vinden. Er zit een 
idee achter, wat wordt er verteld? 
Je kan er ook zelf een verhaal bij 
bedenken, dat maakt niet uit, maar 
het zet aan tot denken."
Tijdens deze expositie zijn werken 
van achttien Fiore-kunstenaars te 
zien met een zeer verschillende 
benadering van werk. Deze tentoon-
stelling is te zien tot en met zondag 
15 juli. Openingstijden zijn donder-
dag tot en met zondag van 13.00 tot 
16.00 uur. De ingang is aan de ach-
terzijde van het gemeentehuis aan 
de Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. De toegang is gratis. x

Koetshuis als Kunsthuis op de kaart gezet
Bloemendaalse kunstkring bereikt dialoog

Burgemeester Ruud Nederveen mocht de eerste kaart in ontvangst nemen (Foto: 
Louise Leupen).

De Kaart.

Gemeenteraadslid Martin van de Bunt (l.) in gesprek met een vaste bezoeker 
naast schilderijen van Marjolein Nannenga en beelden van Eytie Tinbergen 
(Foto: Louise Leupen). x

Inspirerende gesprekken naast het kleurrijk tweeluik 'Honderd liefdesgedichten van Pablo Neruda' van Floor de Bruyn 
Kops (Foto: Louise Leupen). x
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D A G L I C H T + R U I M T E

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Uw Select Windows dealer:

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

NIET
THUISKOMEN 

MET
ONGEWENSTE
SOUVENIRS?

GEZOND OP REIS, GEZOND WEER TERUG!
De GGD geeft reisvaccinaties om infectieziekten te voor komen en adviseert: 
ga verstandig om met water en voedsel en neem voorzorgsmaat regelen tegen muggen en teken. 
  
Zo neem je geen ongewenste ‘souvenirs’ mee van vakantie. 

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.GGDKENNEMERLAND.NL 
OF BEL 023 789 1616.
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

overveen - Ooit ontstaan in 1956 uit 
een vereniging die tegen de komst 
van de Randweg door de woonwijk 
was, worden er nu de meest uiteen-
lopende cursussen, workshops en 
andere activiteiten verzorgd. Bij 
Buurtvereniging Overveen (BVO) is er 
voor zowel oud àls jong veel te bele-
ven. En afgelopen zaterdagavond 
was er een eindpresentatie van de 
'dansante vorming', een danscursus 
voor kinderen. Het thema was 'op 
reis' door allerlei verschillende, wel 
heel bijzondere landen.

door Louise Leupen

De 32 kinderen in de leeftijd van 
vier tot en met zeven jaar hadden 
vanaf september 2011 met hun 
dansdocent Celine Blokhuizen naar 
de uitvoering toegewerkt. Voor de 
kinderen was het allemaal erg span-
nend, want ze traden op voor een 
bomvolle zaal.
De Haarlemse Blokhuizen (25) is net 
vorige week afgestudeerd aan de 
Fontys Dansacademie in Tilburg als 
docent dans. Zo'n drie jaar geleden 
begon zij bij de BVO met lesgeven 
aan een groepje van zes kinderen, 
dat inmiddels is uitgegroeid tot drie 
volle groepen met gemiddeld tien 
kinderen. Vanwege grote belang-
stelling zullen er volgend jaar vijf 
groepen zijn. Zaterdag 30 juni 
aanstaande zijn er gratis proefles-
sen, aanmelden hiervoor kan via: 
jeugd@bvo-tinholt.nl.
Uit alles bleek dat Blokhuizen er 
erg veel werk van had gemaakt. 
Voordat de kinderen opkwamen 
werd er op een groot scherm een 
film vertoond waarin alle kleine 
danseresjes zich, met een huppel-
tje erbij, even voorstelden aan het 
publiek. Verder hadden alle dans-
groepjes prachtige kostuums en 
tutu's aan.
Bij het bedenken van de uitvoering 
was Blokhuizen begonnen met 
een dans vanuit K3-Wonderland, 
en toen ze aan de kinderen vroeg 
welke landen ze nog meer zouden 
kunnen doen, kwamen die met lan-
den als Feeënland en Elfjesland. "Ik 
vind het erg leuk om met kinderen 
te werken omdat ze in alles met zo 
veel fantasie meedenken."

Verjonging
Bij de BVO is veel te beleven. Omdat 
de buurtvereniging het zonde vond 
dat er niks gebeurde  met de grond 
naast het gebouw, vroegen ze aan 
de gemeente of de grond - om niet 
- verhuurd mocht worden aan de 
KWS en aan de Julianaschool, de 

twee naastliggende basisscholen. 
Dat is nu zo'n zes jaar geleden 
en buurtbewoonster Els Verlaat 
nam toen de coördinatie op zich. 
"In die tijd hadden we alleen nog 
maar cursussen voor ouderen. Met 
die schooltuintjes kwamen er ook 
kinderen en dat bracht een aange-
name verjonging."
Els vertelt enthousiast hoe er met 
veel vrijwilligers wordt samen-
gewerkt. "Wij wilden als buurt 
heel graag dat dit buurthuis bleef 
bestaan, zodat er voor de kinderen 
wat te doen is. Daarom kwamen 

er meer cursussen en hebben we 
zowel het gebouw als ook het infor-
matieboekje helemaal gerestyled." 
Vanuit de Overveense naschoolse 
opvang Les Petites is er ook veel 
belangstelling. "De ouders geven 
hier hun kinderen op en melden 
dat aan de leiding van de kinder-
opvang, die brengt en haalt de kin-
deren dan keurig."
De naschoolse opvang heeft op een 

gegeven moment zelfs gevraagd of 
de BVO cursussen kon aanbieden 
die qua tijdstip goed uitkwamen 
met hun planning. Maandag-, dins-
dag- en donderdagmiddag zijn er 
heel veel kinderen op de naschoolse 
opvang. Door de ouderencursussen 
een halfuurtje te verschuiven zijn 
er nu iedere middag jeugdcursus-
sen mogelijk.

Buurtboomgaard
De BVO is op dit moment ook met 
een nieuw initiatief bezig, name-
lijk: de buurtboomgaard. Die zou 
dan op het braakliggende terrein 
naast de schooltuintjes komen. Er 
worden nog vrijwilligers gezocht 
die dit ook leuk vinden. De vereni-
ging heeft al appel- en perenbomen 
op het oog. Het zijn bestaande laag-
stambomen die weg moeten bij een 
kweker uit de provincie Utrecht, 
omdat die zijn grond verkoopt aan 
de gemeente. Els Verlaat: "We hopen 
mensen te vinden die ons kunnen 
helpen met het onderhoud van de 
boomgaard en met de organisatie 
van de oogstdagen." Verder zoeken 
ze iemand die de planning van het 
werk verzorgt en aanspreekpunt 
van deze boomgaard wil zijn. Deze 
'Chef Boomgaard' kan ook uit een 
groepje mensen bestaan. "Met een 
ploeg enthousiaste mensen kun-
nen we er een geurige smulplek 
van maken in het hart van onze 
buurt!"
Kijk voor meer informatie over de 
BVO op www.bvo-tinholt.nl. x

Drukbezochte dansvoorstelling
Van alles te doen bij de buurtvereniging

Luid applaus vanuit de volle zaal voor de danseresjes met de rode tutu's en 
Spaanse waaiers (Foto: Louise Leupen).

's Middags werd er druk gerepeteerd. 
Dansdocent Celine (l.) neemt de tover-
stafjes in (Foto: Louise Leupen). x

Buurtbewoners verkennen met een glaasje wijn het braakliggende terrein waar 
een buurtboomgaard komt (Foto: Louise Leupen). x

bloemendaal - Nicole van Gorkom is 
druk bezig met het klaarmaken van 
grote schalen met eierkoeken en 
stroopwafels. De voorzitter van de 
lustrumcommissie krijgt daarbij hulp 
van Celine Dijkman uit groep zes. 
Celine heeft het logo ontworpen dat 
op alle truien van de leerlingen van 
de BSV te zien is. Terwijl de dames de 
schalen met koeken doorgeven is op 
het schoolplein de kunstexpeditie vol 
aan de gang.

door Christa Warmerdam

Dit jaar viert de Bloemendaalse 
Scholen Vereniging haar 110-jarig 
bestaan. Er zijn het afgelopen jaar 
al verschillende acties geweest om 

het lustrum te financieren. Kinde-
ren van groep 8 hebben onder ande-
ren een veiling georganiseerd waar 
ze allemaal een dienst (bijvoorbeeld 
drumles) of goederen hebben inge-
bracht. "Het thema is 'BSV vol Talent' 
en we hebben aan dit lustrum 'Doe 
een Wens Stichting' als goed doel 
gekoppeld", legt moeder Nicole van 
Gorkom uit.
De school heeft voor haar leerlin-
gen een drie dagen durend feest-
programma bedacht. Het start-
schot voor de feestelijkheden werd 
woensdag door de Bloemendaalse 
burgemeester Ruud Nederveen 
gegeven, gevolgd door een 'Olym-
pische Sportdag'. Donderdag trok-
ken de leerlingen naar de Bloemen-
daalse hockeyvelden om daar van 
een voorstelling van circus Sijm te 

genieten. En of dat nog niet genoeg 
was werd de dag afgesloten met een 
talentenmiddag waar elke kind de 
kans kreeg om zijn of haar talent 
te laten zien.
Van Gorkom: "De kinderen hebben 
allemaal iets leuks mogen doen. 
Een groep ging naar de klimmuur, 
anderen hebben op het schoolplein 
sushi en pizza gemaakt. 's Avonds 
hebben we een karaokeavond 
gehad op school en mocht de kin-
deren op school blijven slapen. Dat 
slapen is heel goed gegaan want het 
was rond 23.30 uur helemaal stil."
Vrijdag 22 juni is de laatste dag van 
het driedaags jubileumprogramma 
en staat de hele dag in het teken van 
de kunst. Op het schoolplein geeft 
Nederlands kampioen speedcarving 
Sander Boom een demonstratie. 
Sander is onder meer bekend van 
zijn optreden bij het televisiepro-
gramma 'Hollands Got Talent' van 
RTL4. Voordat hij zijn kunsten laat 
zien staan de leerlingen al klaar. 
Nieuwsgierig kijkt iedereen toe en 
als het gebrul van de kettingzaag 
over het schoolplein klinkt is dui-
delijk te zien dat deze stoere man 
een enorme indruk op de kinderen 
maakt. Dat kunst maken niet veel 
tijd in beslag hoeft te nemen bewijst 
de 'woodcarver' wel. Hij maakt in 
korte tijd van een boomstam een 
prachtige uil. Alle kinderen kijken 
geboeid toe behalve Marijn. Hij gaat 
stug door met zijn bamboekunst-
werk. Waarschijnlijk een kunste-
naar in de dop want zijn theorie is, 
leuk allemaal maar dit kunstwerk 
moet vandaag nog af.
Docent creatieve vorming, Karin 
Doornenbal, is erg tevreden over de 
kunstuitingen van haar leerlingen. 
"Doel van deze dag is om kunst in 
al haar facetten te laten zien. Daar-
om hebben we het ook zo breed 
mogelijk opgezet. Van videokunst 
tot zandkastelen en van een klei-
paleis tot houten plankjes tot een 
kunstobject omtoveren. Het leuke 
van vandaag is dat alles door elkaar 
loopt. Het is eigenlijk één grote 
chaos en dat op zich is dan ook weer 
een kunstproject." x

BSV viert lustrum met
driedaags programma

Kinderen tonen creativiteit

De demonstratie van Nederlands kampioen speedcarving Sander Boom trok 
veel bekeijks (Foto: Christa Warmerdam).

Behalve bij Marijn, zijn eigen kunst-
werk moest eerst af (Foto: Christa 
Warmerdam). x



bloemendaal - In veertig dagen tijd 
fietste ze 3000 kilometer. Schrijfster 
Rosita Steenbeek (1959) ontdekte 
daarmee dat ze toch meer sport-
vrouw in zich had dan ze dacht en 
dat zo'n grote tocht een verheviging 
geeft van het leven, met alle ups en 
downs. Ze schreef er een boek over: 
'Amsterdam-Delphi', dat zij op dit 
moment promoot met een fietstoer 
langs dertig boekhandels in Neder-
land. Afgelopen vrijdag bezocht zij 
Bloemendaal. Over een ontmoeting 
met een boeiende vrouw.

door Louise Leupen

In de boekwinkel zijn al een paar 
mensen die Steenbeek graag willen 
ontmoeten. Eén van hen is Wendy 
(46) uit Bloemendaal. "Ik vind haar 
zo'n leuk en bijzonder mens, ze 

straalt zó veel energie uit. En ze 
heeft lef: alles achter je laten en 
gewoon doen wat je hartje begeert. 
Ik heb al zes boeken van haar gele-
zen en vind dat ze een hele interes-
sante en mooie persoonlijkheid 
heeft."
Rosita Steenbeek groeide op in 
Amersfoort, studeerde af in Amster-
dam (Nederlands) en woont sinds 
1986 een groot deel van het jaar 
in Rome. Steenbeek heeft uiteen-
lopende boeken geschreven. Hoe-
wel daar ook luchtigere, vrolijkere 
boeken bij zitten, gaat het ook over 
leed dat zij heeft meegemaakt. Zo 
overleefde ze op 13-jarige leeftijd 
een hersenbloeding en lag toen een 
half jaar in het ziekenhuis. En acht 
jaar geleden overleefde ze met haar 
moeder een auto-ongeluk waarbij 
zij een gebroken rug opliep en haar 
moeder een gebroken nek.

Pleisterplaatsen
In haar leven veel leed meege-
maakt, maar als ze even later de 
winkel in stapt, staat daar een stra-
lende blije vrouw mèt een fiets die 
zij behoedzaam tegen een stapel 
boeken plaatst. "Boekhandels zijn 
mooie pleisterplaatsen!" vertelt ze 
enthousiast en begint haar helm los 
te maken.
Verderop in de winkel staat een 
signeertafeltje klaar met een sta-
pel boeken en feestelijke prosecco. 
Steenbeek neemt voor iedereen uit-
gebreid de tijd en draagt voor uit 
eigen werk. De opgewekte humor 
maakt haar erg aantrekkelijk en 
iedereen hangt aan haar lippen 
wanneer ze vertelt.
In het boek staan prachtige foto's, 
die zijn gemaakt door haar vriend 
en fotograaf Art Khachatrian. Hij 
fietste drie keer vanuit Amsterdam 
naar haar toe in Rome. Hij zei toen: 

"Dit moet je meemaken. Je lééft als 
je zo'n fietstocht maakt. Je kijkt 
niet meer door een raampje naar de 
wereld, maar je staat er middenin. 
Je ruikt het land, je ervaart hoe het 
licht verandert, de temperatuur, je 
ziet muizen zonnebaden in de berm. 
Je hoort de vogels, de kikkers, het 
klateren van een beek. Je ademt de 
frisse lucht in van het bos dat zich 
uitstrekt aan beide kanten van de 
kilometerslange zigzaggende afda-
lingen. Je zit erin, je leeft."

't Kopje op
Een bezoek aan Bloemendaal op 
een sportfiets is eigenlijk niet com-
pleet zonder 't Kopje van Bloemen-
daal beklommen te hebben. Steen-
beek is er meteen voor in. Onder-
weg vertelt ze dat ze naast fietsen 
ook graag aan hardlopen doet. "Ik 
heb een heel mooi traject langs de 
Tiber en dan zie en hoor ik de vissen 
opspringen."
Tijdens de klim naar boven vertelt 
ze dat alleen maar plat ook maar 
gaat vervelen. "De afwisseling van 
klimmen en dalen, dat is leuk." Met 
de fietstocht die ze samen met haar 
vriend Khachatrian naar Delphi 
maakte, beleefde ze een verhevi-
ging van het leven. "De wanhoop, 
wat een ellende als je weer een 
berg op moet in de hitte, en hoep, 
dan ga je weer naar beneden met 
uitzicht over zee, door geurende 
bloemen en dan denk je: 'Oh, wat is 
het leven toch geweldig!' Het afzien 
wordt erger, maar daarna ook de 
beloningen. Ik heb ontdekt dat de 
uitersten van vreugde en verdriet 
bij elkaar horen en onlosmakelijk 
verbonden zijn." In Delphi gebood 
het orakel: 'Ken uzelve'. Nooit had-
den ze gedacht daar op die manier 
achter te komen. x
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bennebroek - Vanaf 1 juni is er in 
Bibliotheek Duinrand, vestiging 
Bennebroek ook speelgoed te leen. 
Het gaat om speel-leer-materialen. 
Dit zijn materialen speciaal bedoeld 
om de ontwikkeling van kinderen 
spelenderwijs te stimuleren. Met de 
collectie speel-leer-materialen van 
de Bibliotheek kunnen kinderen op 
een ontspannen manier bezig zijn 

met taal, rekenen en informatiever-
werving. Tot de collectie behoren 
puzzels, denkspellen, muziekin-
strumenten maar ook gezelschaps-
spellen. Kortom, voor elk wat wils. 
De speel-leer-materialen leent men 
gratis. Voor meer informatie en 
advies kan men tijdens openings-
tijden terecht bij de medewerkers 
van de Bibliotheek. x

Speelgoed in de bieb

Ja,  ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van o.a. deze 
krant in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)

 Vakantiewijk   Vaste wijk

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke dingen 
gaan doen, maar dat kost handenvol geld.
Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt 
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s om je 
vakantie plezierig te maken.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar Buijze 
Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt ons ook mailen: secretariaat@buijzebestelnet.nl

Op weg naar het orakel
Op de fiets van Amsterdam naar Delphi

Steenbeek parkeerde haar fiets in de winkel voorzichtig tegen de meesterwer-
ken (Foto: Louise Leupen).

heemstede - Op zondagmiddag 1 juli 
gaat de Heemsteedse Kunstkring 
met alle inwoners van Heemstede 
en omgeving haar 60-jarig jubileum 
feestelijk vieren. Van 13.00 tot 18.30 
uur vinden buiten op het Wilhelmin-
aplein en in de Oude Kerk tien con-
certen plaats.
In de buitenlucht treden op het Klijn 
Örkest, zangeres Saskia Eigenhuis 
met het Koperkwintet 5 Beaufort, 
het Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede, Harmonie St. Michaël en 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest. De finale van de middag zal 
bestaan uit een gezamenlijk optre-
den van de drie grote orkesten. 
Ruim 150 musici zullen dan tege-
lijkertijd op het Wilhelminaplein 
een concert geven. Bij veel regen 
worden de openluchtconcerten ver-

plaatst naar de Pinksterkerk aan de 
Camplaan.
In de Oude kerk aan het Wilhelmin-
aplein vindt een viertal concerten 
binnen plaats door musici die ook 
de laatste jaren tijdens de nieuw-
jaarsconcerten van de Heemsteedse 
Kunstkring hebben opgetreden: 
het accordeonduo Toeac (klassieke 
muziek), zangeres Maria de Fatima  
(Portugese fado), pianiste Mariana 
Izman (klassieke muziek) en het 
Basily septet (zigeunerjazz).
De concerten op het Wilhelminaplein 
zijn gratis voor iedereen toeganke-
lijk. Voor de concerten in de Oude 
Kerk geldt een entreeprijs van € 
7,- per concert. De kaarten zijn op 
de dag van het festival, voor zover 
er nog plaats is, te verkrijgen aan de 
ingang van de Oude Kerk. x

Heemsteedse Kunstkring viert
het 60-jarig jubileum muzikaal

bloemendaal - In deze theatrale ver-
telling met ritmische rijmpjes en 
luisterrijke liedjes laat Wijnand 
Stomp op zondag 8 juli het jonge 
publiek (3+) in theater Caprera 
kennismaken met Floddertje 
van Annie MG Schmidt. Samen 
met Fladdertje, zijn vrolijke roze 
vogelvriend. Fladdertje heeft aai-
baarheidsfactor 10 en zit borden-
vol ondeugende kleuterhumor. 
Net zoals het meisje Floddertje. 
Wijnand Stomp is kids Comedian 
en één van de beste theatrale ver-
tellers die Nederland rijk is. In 
2012 is hij bij KRO-jeugd TV te 

zien in de serie 'Verhalen maken 
met Wijnand Stomp'. Aanvang is 
14.30 uur. Kaarten kosten € 10,- 
voor kinderen, volwassenen beta-
len € 12,50. Reserveren is moge-
lijk via 023-5250050 en www.
openluchttheaterbloemendaal.
nl. x

Floddertje

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 29 juni

3JS: 'Wat een avond'

20.30 | Een jaarlijks terugkerend 
concert is het ondertussen, het 
optreden van 3JS in Openlucht-
theater Bloemendaal. Jaap, Jan en 
Jaap met hun volledige band, aan-
gevuld met de Jayhorns. € 29,50. 
Theater Caprera.

Zaterdag 30 juni

Orgelconcert

15.00 | Albert-Jan Roelofs, orgel 
& clavecimbel m.m.v. Vocaal 
Ensemble The Six. Programma 
rondom Jan Pietersz. Sweelinck. 
Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

We Meet & Dance

18.00 | Ontmoeten en dansen op 
het strand bij Paal 69, met dans-
workshop gebaseerd op Biodanze. 
€ 10,-. Strandpaviljoen Paal 69 in 
Zandvoort. Informatie en reserve-
ren: www.12connect.me

Stabat Mater, Stabat Pater

20.30 | Het Stabat Mater van 
componist Egon Kracht is een 
zoektocht naar de beleving van 
dit ultieme verdriet. Aan wat 
in essentie de beschrijving van 
moederliefde is, voegt Kracht 
de vaderliefde toe. Stabat Pater, 
naast Stabat Mater. € 19,-. Thea-
ter Caprera.

Zondag 1 juli

Jong talent

14.00 | Violist Paul Medeiros en 
pianist David Herman spelen 
werken van Beethoven, Debussy 
en Franck. Gratis [na afloop col-
lecte]. Kerkje de Stompe Toren, 
Kerkweg in Spaarnwoude. www.
stompetoren.nl

La Cage au Dol

14.30 | Eenmalige voorstelling van 
Dolly Bellefleur. Roze strijdliede-
ren, ondeugende smartlappen, 
schwule schlagers, breekbare 
luisterliedjes en gay disco-classics 
wisselen elkaar in rap tempo af. 
M.m.v. Hilde Hildebrand, Mieke 
Giga Stemerdink & La Sirène 
[als Marlene Dietrich] en de Drie 
Kokette Klaviervirtuozen Jan 
Robijns, Eric Lensink & Kees van 
Zantwijk. € 22,50. Philharmonie, 
Kleine Zaal.

Koorconcert

16.00 | Koor Het Weiland Ensem-
ble o.l.v. Annelies Smit zingt 
Franse en Italiaanse liederen uit 
de Renaissance van o.a Monte-
verdi, Des Prez, Vecchi, Arcadelt 
en Di Lasso. € 5,- [tot 15 jaar gra-
tis]. Oude Kerk, Kerkplein 2 in 
Spaarndam.

Tangosalon aan Zee

17.00 | Van 17.00 uur tot 22.00 
uur [en wie weet later] zal dj Wim 
sfeervolle, warme, passionele, 
swingende tangos laten klinken. 
€ 10,-. Strandpaviljoen Meijer aan 
Zee in Zandvoort. www.elcabe-
ceo.nl x

santpoort-zuid - Om traditionele Afri-
kaanse verhalen te horen, hoef je als 
liefhebbers niet ver te reizen. In de 
ruïne van Brederode brengt N'goma 
Kongo zaterdagavond 30 juni in de 
Ruïne van Brederode het programma 
'Matanga'. Dit betekent Afrikaans 
Groot Feest. Aanvang is 19.30 uur, het 
publiek is vanaf 18.30 uur welkom.

De groep N'goma Kongo ontleent 
zijn naam aan de N'goma, een tra-
ditionele trommel van 1.10 meter 
hoog, bespannen met geitenvel, 

die staande met de handen wordt 
bespeeld. Dit oorspronkelijke 
muziekinstrument was vroeger in 
het Koninkrijk Kongo, hét com-
municatiemiddel tussen de vier 
bevolkingsgroepen. Tijdens hun 
optreden dragen de spelers traditi-
onele kostuums, zoals vroeger werd 
gedaan door de mystieke Afrikaan-
se voorouders.
Bij dit programma worden twee 
verhalen verteld: 'Afrika.Kom!' en 
'Mpele en de Kameleon' door de 
Haarlemse verhalenvertellers Maya 

Plas en Nico van den Raad van De 
Blauwe Kom.
De artiesten van Ngoma Kongo beel-
den de verhalen uit met toneel en 
omlijsten het met muziek. Tevens 
is er een Afrikaans minimarkt (spul-
len, hapjes en drankjes vriendelijk 
geprijsd). Een Afrikaanse maaltijd is 
verkrijgbaar. Het programma wordt 
afgesloten met een muzikaal optre-
den op de zwepende ritmes van de 
N'goma trommel met naast percus-
sie ook dans en zang.
De ruïne is open vanaf 18.30 uur, het 

programma begint om 19.30 uur 
en duurt tot 22.30 uur. De toegang 
bedraagt voor volwassenen € 15,-. 
Kinderen tot en met 12 jaar betalen 
€ 7.50. Dit is inclusief toegang tot 
de Ruïne. Reserveren is mogelijk bij 
De Blauwe Kom via 023-5575020 of 
deblauwekom@planet.nl, of bij de 
de Ruïne van woensdag tot en met 
zondag tussen 12.00 en 17.00 uur 
via 023-5378763. Tip: neem zelf een 
stoeltje of matje mee. x

Een Afrikaans Groot Feest 
in de Ruïne van Brederode

Percussie, zang, dans, verhalen en minimarkt

(Publiciteitsfoto).

overveen - Op zaterdagavond 7 juli 
om 20.15 uur geeft vocaal ensem-
ble Haarlem Voices een zomer-
avondconcert in de Onze Lieve 
Vrouwe Kerk aan de Korte Zijlweg 
7 in Overveen. Dit jonge en ambiti-
euze ensemble bestaat uit vijftien 
zangers en zangeressen die voor 
een groot deel afkomstig zijn van 
de Koorschool St. Bavo in Haarlem. 
Onder leiding van de Bloemendaal-
se dirigente Sarah Barrett streven 
zij kwalitatief hoogwaardige uit-

voeringen na. Op het programma 
staan werken van onder meer Die-
penbrock, Brahms, Lambrechts en 
Sweelinck. Ook zal Haarlem Voices 
Claudio Monteverdi's prachtige en 
ontroerende 'Sestina' ten gehore 
brengen. Kaarten à € 12,50 per stuk 
zijn te verkrijgen aan de zaal of te 
bestellen via de website van Haar-
lem Voices, www.haarlemvoices.
nl. x

Een zomeravondconcert

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - 'Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrimosa': De moeder 
stond door smart bevangen en met 
tranen langs haar wangen… zijn de 
beginwoorden van een gedicht op 
Maria in haar verdriet om haar zoon. 
Het gedicht behoort sinds de acht-
tiende eeuw tot de Rooms-Katho-
lieke misgezangen en is sindsdien 
een inspiratiebron voor vele compo-
nisten.

Zo ook voor Egon Kracht aanstaande 
zaterdag in openluchttheater Capre-
ra. Het Stabat Mater van componist 
Egon Kracht is een zoektocht naar 
de beleving van dit ultieme verdriet. 
Aan wat in essentie de beschrijving 
van moederliefde is, voegt Kracht de 
vaderliefde toe. Stabat Pater, naast 
Stabat Mater; in deze hedendaagse 
bespiegeling krijgt ook het verdriet 
van de vader een stem.
Zoals Kracht eerder deed in de Judas 
Passion, zoekt hij het menselijke 
in een van oudsher diep religieuze 
tekst. Naast de Latijnse tekst put 
Kracht uit verschillende heden-
daagse, nederlandstalige bronnen 
voor een nieuwe spirituele en dra-
matische toonzetting. Stabat Mater 
is het derde concert van Egon Kracht 
in een reeks van religieuze thema's. 
Eerder maakte hij een bewerking van 
de Mattheus Passion van J.S. Bach en 
componeerde hij de Judas Passion, 
gebaseerd op het onlangs ontdekte 
Judasevangelie. Aanvang zaterdag 
30 juni is 20.30 uur. Kaarten kosten 
€ 19,-. Reserveren is mogelijk via 
023-5250050 en www.openlucht-
theaterbloemendaal.nl. x

Door smart bevangen en met
tranen langs haar wangen...

Stabat Mater - Stabat Pater:

(Archieffoto).
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• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

i.v.m. recessie
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks, 

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

M. Thoolen B.V. is een internationaal opererend bloembollenbedrijf met het hoofdkantoor in 

Velserbroek. Het bedrijf verkoopt bloembollen aan groothandelsbedrijven, retail organisaties 

en postorder bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten. Tevens bieden 

wij een breed programma voor landscapers aan. M. Thoolen B.V, is financieel sterk en onder-

scheidt zich door een sterke innoverende kracht en grote vakkennis. Kwaliteit en service zijn 

kernbegrippen.

Voor ons bedrijf in Velserbroek zijn wij per direct op zoek naar:

Assistent op de inkoopafdeling
U ondersteunt de afdeling inkoop, met diverse administratieve werkzaamheden. Kennis van 

het bloembollenvak is een pré. U functioneert op MBO-HBO niveau. Voor de juiste man of 

vrouw, bestaat er een reële mogelijkheid om door te groeien naar de functie van inkoper.

Assistent op de Verkoopafdeling
U ondersteunt de accountmanager, met diverse administratieve werkzaamheden. Na een 

inwerkperiode onderhoudt U tevens contact met onze klanten. Kennis van het bloembol-

lenvak is een pré. U functioneert op MBO-HBO niveau, en beheerst enige buitenlandse talen. 

Voor de juiste man of vrouw, bestaat er een reële mogelijkheid om door te groeien naar de 

functie van accountmanager.

Uw schriftelijke sollicitaties, welke vertrouwelijk zullen worden behandeld,

dienen te worden gericht aan:

M. Thoolen BV t.a.v. Personeelszaken

Postbus 73, 2080 AB SANTPOORT Zuid

Reageren per e-mail kan natuurlijk ook: (sollicitatie@mthoolen.com)

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Lotto jackpot (zaterdag a.s.) 
€ 8 miljoen!

- Staatsloterij Oranje trekking 
30 juni 2012; Prijzenpakket met: 

11 x half miljoen
11 x € 100.000
11 x € 50.000

- Tijdschriften Zomerpas 8 weken 
lang 20% korting op tijdschriften. 

Wij zijn op zoek naar een 

parttime kleur/hairstylist M/V
om ons team te komen versterken. 

Meld je aan via de mail of bel, en vraag naar Nelly 

of Stephanie.

Zie onze website:

info@lavogue-zandvoort.nl

www.lavogue-zandvoort.nl 023-5730172



30% per jaar en nemen incidenten 
hand over hand toe. Er zijn schades 
aan (landbouw en tuin) gewassen 
en (bijna) aanrijdingen met auto's, 
motoren, scooters en treinen. Ook 
lopen herten letsel op door zich te 
spietsen in hekken met speerpun-
ten, verstrikt te raken tussen heks-
tijlen en in netten van voetbaldoe-
len.
Het Faunabeheerplan Damherten 
van 2011 adviseert tegen die ach-
tergrond tot afschot. Daar is de 
Amsterdamse raad voor het gebied 
binnen de AWD schoorvoetend 
akkoord mee gegaan, maar alleen 
als duidelijk blijkt dat  de effecten 
van omrastering onvoldoende zijn. 
Die omrastering is voorlopig nog 
lang niet klaar. Pas in zijn verga-
dering van 2 februari 2012 heeft 
de Bloemendaalse raad, ondanks 
veel gemopper op de Amsterdamse 
raad, ingestemd met een 'verkla-
ring van geen bedenkingen' tegen 

bloemendaal/regio - Op 22 december 2011 kondigden wij de afschotontheffing 
al aan voor herten die buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) tre-
den. Die ontheffing is binnenkort een feit en zal tijdens een informatiebijeen-
komst op 11 juli worden toegelicht. Wat mogen de boswachters op basis van de 
ontheffing gaan doen, waar en hoe? Andere vragen zijn of het al opschiet met 
de hekken om de AWD en of er nog bezwaar tegen de ontheffing wordt aange-
tekend. De stand van zaken op dit moment.

door Ruud Vader
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Ontheffing komt eraan
Afschot van damherten buiten de Waterleidingduinen

Herten in een tuin aan de Aerden-
houtsduinweg die volgens de eige-
naresse van de woning inmiddels 
permanente 'bewoners' zijn (Foto: A. 
van der Krol).

Damherten op luttele meters van de 
Vogelenzangseweg ter hoogte van de 
Bekslaan (Foto: Ruud Vader). x

Politici debatteren al jaren over 
de overvloed van damherten in en 
rond de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. Intussen vermeerdert 
de populatie zich met gemiddeld 

het raster tussen Panneland en 
Bentveld. Als het maar zoveel moge-
lijk uit het zicht wordt geplaatst en 
volledig omsluitend is. Eind mei is 
de omgevingsvergunning verleend, 

Vervolg zie elders

regio - Van de Nederlandse ste-
den met meer dan 100.000 inwo-
ners komt volgens het jaarlijkse 
onderzoek van Elsevier Haarlem 
als beste gemeente uit de bus om 
te wonen. Als het gaat om alle 
415 gemeenten staat Bloemen-
daal op een tweede plaats (na het 
Grongingse Haren) en Heemstede 
op plek vijf. Haarlem staat in dit 
geval op plaats 34. Op www.else-
vier.nl geeft Arthur van Leeuwen, 
chef van de onderzoeksredactie 
van het weekblad, in een video 
een toelichting. x

Goed toeven

bloemendaal - Vier spelers van Hoc-
keyclub Bloemendaal zijn zeker 
van deelname aan de Olympische 
Spelen: Rogier Hofman, Wouter 
Jolie, Teun de Nooijer en Jaap 
Stockmann zijn geselecteer door 
bondscoach Paul van Ass. Tim 
Jenniskens reist als reserve mee 
naar Londen. Record-internatio-
nal Teun de Nooijer kampte de 
afgelopen weken nog met blessu-
releed en kwam pas vorige week 
donderdag weer in wedstrijdver-
band in actie. x

Vier Bloemendalers
zeker van Spelen

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

Fiets kopen?Fiets kopen?

'Wees eens trots''Wees eens trots'

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Op 22 en 29 augustus en 5 en 12 september verschijnen weer onze 
full colour themapagina’s

Cursussen - Opleidingen - Trainingen.
Wilt u uw cursus, opleiding of training / sport onder de aandacht brengen 

van meer dan 154.000 huishoudens in De Haarlemmer, 
Het Weekblad Kennemerland Zuid en Nieuwsblad Haarlemmermeer? 

Bel dan 071-3619323, vraag naar Hans van Veenendaal of 
Priscilla de Vries en bespreek welke mogelijkheden er voor u zijn.

Tel. 023 538 22 77

HAARLEM

WWW.VANDERVLUGT.NL
DAKKAPELLEN
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

P.C. van der Wiel B.V.  is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines.

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar een 
gemotiveerde persoon voor de functie:

CHAUFFEUR/MEDEWERKER
RIOLERINGSVRACHTWAGEN / VEEGMACHINE
Functie-eisen:
* Rijbewijs B en C en chauffeursdiploma;
* Kennis van riooltechniek is een pre.
* Fysiek goed gesteld.

De functie is voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:
P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per e-mail: info@pcvdwiel.nl
Tel: 0252-517406 (werkdagen tussen 08.00-17.00 uur)
ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

Audi TT 3.2 Quattro Cabriolet Automaat 29.000 km 2007

Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000

BMW 118I Cabriolet Automaat M Pakket 19.000 km 2011

BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011

BMW 530D GT High Exe 68.000 km 2009

BMW 535D A High Exe 78.000 km 2008

BMW X1 2.8 XDrive Automaat 19.000 km 2011

BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007

Cadillac Escalade Hybrid 200 km 2012

Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren nieuw model 100 km 2012

Ferrari 360 F1 Stradale 65.000 km 2000

Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001

Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio 29.000 km 2010

Jaguar XK8 Convertible 42.000 km 2006

Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 37.000 km 2011

Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010

Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011

Mini Cooper Mayfair 50 years 19.000 km 2010

Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat   18.000 km 2011

Porsche Boxster S 41.000 km 2006

Porsche Panamera PDK 27.000 km 2011

Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006

Range Rover Evoque 2.2 TD4 Prestige 9.000 km 2011

Range Rover Evoque 2.2 SD4 Prestige 12.000 km 2011

Range Rover Sport TD V8 HSE 78.000 km 2008

Rolls Royce Phantom 8.000 km 2005

Volkswagen Golf 1.4 TFSI Cabriolet Automaat   4.000 km 2011

Volkswagen Touareg 3.0 TSI Hybrid 21.000 km 2011

Volkswagen Touran 1.4 TSI Automaat 7-persoons 4.800 km 2011

Wiesmann MF3 Roadster 18.000 km 2002

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC



heemstede - De politie en de gemeen-
te Heemstede hebben afgelopen 
vrijdagmiddag een actie gehouden 
om voorbijgangers bewust te maken 
over het tegengaan van fietsdiefstal. 
Een acteur stond voor de ingang van 
het treinstation en vroeg voorbij-
gangers of zij interesse hadden om 
een goede fiets voor weinig geld te 
kopen.

door Rowin van Diest

De fiets die zo'n € 800,- waard is 
werd voor enkele tientjes aange-
boden. Een aantrekkelijk aanbod, 
maar er klopte natuurlijk niets van. 
De reacties op het aanbod waren 
erg wisselend. De meeste mensen 
wilden er niets mee te maken heb-
ben en liepen stug door.

Toch hadden tientallen andere 
mensen wel belangstelling voor 
de fiets en gingen een gesprek aan 
met de acteur. Eén persoon heeft 
zelfs een proefrit gemaakt op 
de fiets. Uiteindelijk werd tegen 
iedereen verteld dat het een actie 
betrof, en het kopen van een gesto-
len fiets heling, en dus een misdrijf 
is. De actie was met name gericht 
op studenten.
De mensen kregen vervolgens een 
folder mee waar alle informatie 
nog eens duidelijk stond uitgelegd 
en waaraan je een gestolen fiets 
kunt herkennen. De gemeente 
Heemstede en de politie willen op 

deze manier het aantal gestolen 
fietsen terugdringen. Als iedereen 
op de hoogte is waaraan je een 
gestolen fiets kunt herkennen 
zal de afzetmarkt voor gestolen 
fietsen kleiner worden met de 
bedoeling dat er uiteindelijk min-
der fietsen gestolen worden. Bur-
gemeester Marianne Heeremans: 
"Met deze actie willen wij mensen 
erop wijzen dat zij zelf ook een rol 
hebben in het voorkomen van fiet-
sendiefstal."
De gemeente Heemstede heeft 
voor de locatie bij het station geko-
zen omdat hier bijna dagelijks een 
fiets wordt gestolen. Eerder heeft 
de gemeente al in samenwerking 
met de politie een actie gehouden 
op het College Hageveld om daar 
alle framenummers van de fietsen 
te controleren. Ook hier bleken 
enkele fietsen te staan welke van 
diefstal afkomstig waren. x
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die na de officiële beroepstermijn 
(26 juli) in werking treedt, al kun-
nen er nog bezwaar en beroepspro-
cedures worden verwacht. Bij een 
eerder hekwerkbesluit werd dit na 
acht maanden door de rechter ver-
nietigd. Toch gaat de provincie nu al 
beslissen dat buiten de AWD afschot 
wel alvast wordt toegestaan.

Spelregels
Afschot in de AWD is dus voorlopig 
nog niet aan de orde, maar de pro-
vincie zal wel al onder voorwaarden 
toestemming verlenen voor afschot 
van herten die buiten de AWD tre-
den. In Zuid-Holland gebeurt dit al 
en daar vindt men die maatregel 
effectief. Noord-Holland verwacht 
de ontheffing een dezer dagen 
te verlenen aan de Faunabehee-
reenheid en ook hier zullen een 
aantal spelregels gelden. Ziende 
naar ontheffingen elders is te ver-

wachten dat die gaan over welke 
herten, hoeveel, waar en wanneer 
er mogen worden afgeschoten 
en welke veiligheidsmaatregelen 
moeten worden gehanteerd om 
ongelukken met afketsende kogels 
te vermijden.

Voorlichtingsbijeenkomst
De provincie is van plan om op 11 
juli een openbare voorlichtingsbij-
eenkomst te houden waar gede-
puteerde Jaap Bond de ontheffing 
zal toelichten. De Faunabeheereen-
heid legt de praktische kant van de 
zaken uit en wethouder Annemieke 
Schep van Bloemendaal zal wat ver-
tellen over de stand van zaken rond 
het hekkenplan. De bijeenkomst 
vindt plaats in het Oude Dorpshuis 
in Bloemendaal van 19.00 uur tot 
21.00 uur. Iedereen is welkom. 
Uiteraard komen we er nog uitge-
breid op terug. x

Vervolg van voorpagina

Pssst... Fiets kopen?
Ludieke actie tegen fietsendiefstal

In Amsterdam struikel je erover, maar afgelopen vrijdagmiddag was er bij sta-
tion Heemstede/Aerdenhout ook een fietsenheler actief, in dit geval een acteur 
(Foto: Rowin van Diest).

vogelenzang - Zaterdag 7 juli wordt 
er een kofferbakmarkt in Vogelen-
zang gehouden. Op het parkeerter-
rein van tuincentrum Bos aan de 
Vogelenzangseweg staan die dag 
weer vele tientallen uitgeladen 
kofferbakken met een diversiteit 
aan gebruikte goederen. Aan deze 
markt kan iedereen, ongeacht het 
wel of niet in het bezit zijn van een 
kofferbak, deelnemen. De markt 
duurt van 09.30 tot 16.00 uur en 
zowel de toegang als het parkeren 
is gratis. Voor meer informatie of 
reserveringen, tel. 0229-244739 of 
0229-244649. Zie ook www.mikki.
nl. x

Kofferbakmarkt

bloemendaal - De oudste christelijke 
school van Nederland, de Bos en 
Duinschool te Bloemendaal, bestaat 
380 jaar en viert dat 6 juli groots met 
een inloopavond en feest rondom het 
thema 'wie wat bewaart, heeft wat!' 
In het kader van het jubileum heb-
ben de kinderen de afgelopen weken 
gewerkt rondom het thema verzame-
len en bewaren. De resultaten zijn te 
bewonderen op de inloopavond van 
vrijdag 6 juli.

Wat in 1632 heel klein begon op 
het Kerkplein, staat 380 jaar later 
groter dan ooit aan de Bos en Duin-
laan. Een basisschool die kinderen 
van uiteenlopende komaf welkom 
heet. Vrijwel geen andere basis-
school heeft het zo lang volgehou-
den - en dat maakt de Christelijke 
basisschool Bos en Duin tot een bij-
zonder fenomeen in Nederland.
Het jubileum viert de school aan 
het einde van het lopende school-
jaar met het project 'wie wat 
bewaart, heeft wat!' In alle groepen 

wordt het thema rondom bewa-
ren en verzamelen op verschil-
lende wijze uitgewerkt. Groep 3 
maakt een broekzakkenmuseum 
en groep 6 legt de tijd van nu vast 
voor in de toekomst door middel 
van een libdub en een fotoreporta-
ge. De resultaten van het werk van 
de kinderen wordt gepresenteerd 
op de inloopavond van de school 
op vrijdag 6 juli om 17.00 uur. 
Aansluitend organiseert de Ouder-
raad van de school het slotfeest 'So 
you wanna be a Bos en Duin star' 
waarbij verschillende kinderen, 
juffen, meesters en ouders zullen 
optreden tijdens de jaarlijkse BYO 
picknick.
'Wie wat bewaart, heeft wat!' is 
een bijzonder project opgezet door 
ErfgoedEducatie Haarlem voor 

de leerlingen van de basisscholen 
van Haarlem en omstreken. Het 
doel van het samenwerkingsver-
band is scholieren kennis te laten 
maken met de erfgoedinstellingen 
van Haarlem, interesse op te wek-
ken voor het verleden en bewust 
te maken van het belang van het 
bewaren van het verleden voor de 
toekomst. De bezoeken aan de erf-
goedinstellingen worden voorafge-
gaan door voorbereidende lessen 
en afgesloten met verwerkingsles-
sen en een tentoonstelling.
Tijdens de projectweken zijn alle 
kinderen van de school op excur-
sie geweest naar musea in en 
rond Haarlem. Instellingen als het 
Archeologisch Museum Haarlem, 
Het Dolhuys, Frans Hals Museum, 
Grote of Sint Bavokerk, Historisch 
Museum Haarlem, Historische Ver-
eniging Haerlem, Noord-Hollands 
Archief, Stadsbibliotheek Haarlem 
en het Teylers Museum hebben de 
kinderen van de Bos en Duinschool 
met open armen ontvangen en hen 

bijgespijkerd op het gebied van 
bewaren en verzamelen.

Traktatie van vrienden
Wie jarig is trakteert! Samen met 
de Stichting Vrienden van de Bos en 
Duin (opgericht door ouders) trak-
teert de school alle kinderen van de 
school in de week van 2 tot en met 6 
juli op een muziek workshop van de 
Gemeentelijke muziekschool Jaap 
Prinsen. Van liedjes zingen, tot DJ 
workshop, het wordt een muzikale 
feestweek. Zeker als alle juffen en 
meesters ineens stiekem op ukelele 
les zitten om het slotfeest mee te 
openen. x

Bos en Duinschool 380 jaar:
wie wat bewaart, heeft wat!

Oudste christelijke basisschool

Leerlingen van groep 6 tijdens het 
bezoek aan het Historisch Museum 
(Foto: Nadia Aldjufrie).

haarlem - In de Anna van Burenlaan 
botsten afgelopen vrijdag een fiet-
ser en een scooterrijder op elkaar. 
Beiden waren als gevolg hiervan 
ten val gekomen. Toen de 21-jarige 
Heemsteedse fietser naar de scoo-
terbestuurder toestapte om te 
vragen of het ging, kwamen twee 
jongens aanlopen die zich ermee 
gingen bemoeien. Hierop volgde 
wat geduw over en weer. Eén van 

hen richtte een op een vuurwapen 
gelijkend voorwerp op de Heem-
stedenaar. Hij kreeg ook nog een 
klap tegen het hoofd. Uiteindelijk 
ging de verdachte weg en werd de 
politie gebeld. Deze hielden de 18-
jarige Haarlemmer in de omgeving 
aan. De Haarlemmer werd overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten. x

Bedreiging na aanrijding

CO LO FO N
Het Weekblad Kennemerland Zuid wordt op donderdag in een oplage van 30.735 exemplaren verspreid in 

Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort.

Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk. 

Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: info@buijzepers.nl. Internet: www.buijzepers.nl. 

Advertentieafdeling: Hans van Veenendaal en Priscilla de Vries

Adres: zie uitgeverij. E-mail: verkoop@buijzepers.nl .

Redactie: Michiel Rehwinkel, Gert Klok

Adres: zie uitgeverij. E-mail: redactiehbz@buijzepers.nl; fax 071.3643461

Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.

Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzebestelnet.nl.



  4

i.v.m. recessie
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks, 

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Lisa
gefeliciteerd

met je zwemdiploma!
Joost, Mama en Papa

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (023) 5187640 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.



bloemendaal - Na vijf jaar voorbereiding 
neemt de raad naar verwachting op 12 
juli een besluit over de verbouwing van 
het gemeentehuis. Veel inspanningen 
hebben duidelijk moeten maken dat dit 
een noodzakelijke en efficiënte oplos-
sing is voor huisvesting van de amb-
telijke organisatie. Nu is het volgens 
Kokke aan de raad. Zelf ontving hij kri-
tiek en complimenten voor het project. 
Toch is hij overtuigd: "Hiermee halen 
we een achterstand in ten aanzien van 
de dienstverlening aan onze inwoners 
en besparen we kosten."

door Ruud Vader

Kokke is in zijn nopjes als wij hem 
vrijdag 29 juni spreken. Op zijn 
bureau ligt de 2012 editie van Else-
vier's gids 'De beste gemeenten van 
Nederland'. Daarop staat Bloemen-
daal in de ranglijst op nummer 2, na 
het Groningse Haren. Verder scoren 
drie Bloemendaalse woonkernen 
landelijk bij de tien beste buurten: 
Overveen (2), Bloemendaal (6) en 
Aerdenhout-Centrum (10). Voor 
Kokke kan het nog beter: "Het wordt 
tijd dat Bloemendaal met een eigen-
tijds Klant Contact Centrum de kwa-
liteit van zijn dienstverlening aan de 
burgers verbetert, net als naburige 
gemeenten."
Hij noemt als voorbeelden Haarlem, 
Heemstede, Beverwijk, Heemskerk 
en Zandvoort. Daar heeft men de 
organisatie en de gemeentelijke 

huisvesting al ingericht op het 
moderne inzicht dat de gemeente 
de primaire contactfunctie gaat ver-
vullen naar de burgers toe, voor alle 
overheden - het rijk, de provincie en 
de gemeente zelf. Kokke: "Met het 
nieuwe Contact Centrum in het ver-
bouwde gemeentehuis slaan we drie 
vliegen in één klap: we verbeteren 
de dienstverlening, dat staat voorop, 

we besparen op huisvestingskosten 
en we behouden een bijzonder fraai 
gebouw dat door velen wordt gezien 
als een landmark."

Toornend rapport
Ziet Kokke nog beren op de weg? 
Bijvoorbeeld het recente rapport 
van Rob Toornend dat op verzoek 
van de PvdA is opgesteld en waaruit 
blijkt dat het project wel 4 miljoen 
duurder kan uitvallen? Strijdbaar 
overhandigt de wethouder een 
persbericht waarvan de inkt nog 
nat is. De kop van het bericht zegt 
al genoeg: 'Verkeerde interpretaties 
en onjuistheden in rapport over ver-
bouwing gemeentehuis'. De gesigna-
leerde mogelijke budgetoverschrij-
ding is volgens de wethouder niet 
onderbouwd. Pikant vindt hij dat 
het college net een brief heeft gekre-
gen waarin adviesbureau Toornend 
Haarlem zijn diensten aanbiedt om 
de gemeente te helpen bij het analy-
seren en overwinnen van eventuele 
projectproblemen. Kokke: "Dat lijkt 
een interessante manier van acqui-
sitie - eerst schetst een oud-partner 
van het bureau een aantal mogelijke 
problemen en vervolgens biedt het 
bureau aan om te helpen die op 
te lossen." Lian The van Toornend 
Haarlem legt uit dat het hier om een 
ongelukkige samenloop gaat: "Wij 
kenden het rapport van onze oud-
partner Rob niet, maar zien in dat 
onze brief aan het college verkeerd 
is gevallen. Ik zit net een tweede 
brief te schrijven om ons voorstel in 
te trekken. Door de samenloop is in 
ieder geval de schijn gewekt dat we 
niet objectief zijn en als professio-
neel bedrijf willen we die indruk zo 
snel mogelijk weg nemen."
Er is over het project de afgelopen 
jaren de nodige ophef geweest. Hoe 
kijkt Kokke daar op dit moment op 
terug? En was het toch niet handiger 
geweest om een referendum toe te 
staan? De wethouder: "Toe te staan? 
Er valt voor het college op dit punt 
niets toe te staan. Het is de raad die 
daar zelf over gaat. Net als het de 
raad is die nu een besluit zal gaan 
nemen. Of een referendum handi-
ger was geweest? Ik betwijfel dat. 

Het had misschien gekund in een 
eerder stadium, maar bedenk dat 
onze democratie er in principe van 
uit gaat dat bewoners een raad en 
een college kiezen, die samen moe-

ten zorgen voor de nodige voorzie-
ningen. Als dan blijkt dat de raad 
in meerderheid niet voor een refe-
rendum is, ligt het niet op onze weg 
om daartegen in te gaan. Ja, het col-
lege heeft een negatief advies gege-
ven. Maar dat was niet bedoeld om 
de raad voor te schrijven wat men 
moest vinden. Onze overweging was 
dat het project door allerlei zaken al 
negen maanden was uitgelopen en 
er ongeveer twee ton onnodig geld 
aan was uitgegeven. Met een refe-
rendum zou daar zeker nog een half 
jaar bij komen. Plus de kosten van 
een referendum."
Wat je ook kunt vinden van het pro-
ject, dat het te duur, te riskant, mooi 
of lelijk is - in ieder geval staat het 
college er unaniem achter en is het 
rotsvaste vertrouwen van wethou-
der Kokke niet aan het wankelen 
te brengen. Maar misschien moet 
hij na de raadsbeslissing toch nog 
eens kijken naar flankerend beleid 
dat wellicht nodig is om de kwaliteit 
van de dienstverlening echt te verbe-
teren. Wat zien we in het genoemde 
onderzoek van Elsevier? Van de aan-
gehaalde buurgemeenten die al een 
modern Klant Contact Centrum heb-
ben scoren alleen Haarlem en Heem-
stede goed tot zeer goed op de factor 
dienstverlening en tarieven. Zand-
voort, Heemskerk en Beverwijk niet. 
Er is kennelijk meer nodig voor een 
optimale klanttevredenheid. x
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Schitterend Saksen!

99
Saksen is een prachtig stukje 
Duitsland. Vanuit uw hotel kunt u 
uitstapjes maken naar een paar van 
Duitslands mooiste cultuursteden, zo-
als Leipzig en Dresden. Maar ook naar 
Weimar, in het naastgelegen Thürin-
gen. Liever de natuur in? Bewondert 
u dan zeker de spectaculaire rotsen 
van Nationaal Park Saksische Schweiz. 
Dit natuurwonder is misschien wel 
het allermooiste gebied van heel 
Duitsland!

Uw verblijf
U verblijft in Parkhotel Meerane is gevestigd 
in een mooi historisch gebouw aan het 
stadspark in Meerane, op ca. 650 km rijden 
van Utrecht. Uw kamer is voorzien van een 
tweepersoonsbed en satelliet-tv. Badkamer 
met douche, toilet en föhn.

Inbegrepen
• 3 of 5x overnachting met
 ontbijtbuffet
• 3 of 5x driegangenmenu 
• 1x welkomstdrankje 
• 1x koffie met lekkernij 
• informatie over de streek 
• gratis parkeren

Prijzen 4-d 6-d
01/07-31/10 109 169
01/11-30/11 99 159 

Kinderkorting (bij 2 volbeta-
lenden op de kamer)
1e kind t/m 11 jaar: gratis 
2e kind t/m 11 jaar: 50 % korting 

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserver-
ingskosten en kosten 
calamiteitenfonds.

4- of 6-daags More Inclusive 
arrangement Duitsland

zoek & boekcode 50001

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 50001

"Bloemendaler mag ook best
wel eens een beetje trots zijn"

Wethouder Tames Kokke aan de vooravond van raadsbesluit gemeentehuis:

Tames Kokke is overtuigd: "Hiermee halen we een achterstand in ten aanzien 
van de dienstverlening aan onze inwoners en besparen we kosten" (Foto: Ruud 
Vader).

bloemendaal - Ondanks het optimisme 
van wethouder Tames Kokke (zie arti-
kel op deze pagina) bood Hans Mer-
seille namens het Comité Bezorgde 
Burgers van Bloemendaal op dinsdag 
3 juli opnieuw een verzoek aan om 
toch een referendum te houden. Dit 
werd overhandigd aan burgemeester 
Ruud Nederveen.

door Ruud Vader

Er wordt gevraagd om over vier 
ontwerpbesluiten die voor 12 juli 
op de agenda van de gemeenteraad 
staan een raadplegend referendum 
te houden onder de stemgerech-
tigde inwoners van de gemeente. 
Deze ontwerpbesluiten luiden een 
volgende fase in van het proces dat 
moet leiden tot een ingrijpende 
verbouwing en uitbreiding van het 
gemeentehuis te Overveen en het 
samenvoegen van de werkplekken 
van de gemeente op een locatie.
Een eerder referendumverzoek 
werd door de raad afgewezen. In 
totaal hebben nu ruim 800 inwo-

ners zich uitgesproken voor een 
volksraadpleging over dit onder-
werp. Daarnaast zijn ook tientallen 
ondersteuningen ontvangen via e-
mail, Twitter en Faceboek. De web-
site referendumbloemendaal.nl 
werd inmiddels 2.000 maal bezocht 
door 900 unieke bezoekers, die bij 
elkaar 9.000 pagina's hebben beke-
ken.
Lezers die dat willen kunnen zich 
daar alsnog tot zondag 8 juli opge-
ven om het verzoek te ondersteu-
nen. De fractie van Liberaal Bloe-
mendaal nodigt iedereen daartoe 
per flyer uit en ook André Burger 
van het CDA ondersteunt deze 
oproep. Wie weet wat er op 3 juli 
in de commissie en op 12 juli in de 
raad nog gaat gebeuren. x

Tweede referendumverzoek
gemeentehuis Bloemendaal

Hans Marseille (l.) overhandigt 
namens het Comité Bezorgde Burgers 
van Bloemendaal opnieuw een ver-
zoek aan burgemeester Ruud Neder-
veen om toch een referendum te hou-
den (Foto: Ruud Vader).
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Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00
Zoekt u iets???

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

vogelenzang - Landschap Noord-
Holland, DS landschapsarchitecten 
en de familie Koren hebben de han-
den ineengeslagen om een bijzon-
dere expositie van zeven beelden 
van kunstenaar S. Koren langs de 
Leybeek op Buitenplaats Leyduin 
mogelijk te maken. De titel van de 
expositie is 'Beelden langs de Ley-
beek' en is de komende twee jaar te 
zien op de Buitenplaats Leyduin te 
Vogelenzang.

Water stromend door een beek… 
symbool voor verandering, ver-
plaatsing, Het is immers steeds 
ander water dat door de beek 
stroomt. De beek ligt op een bui-
tenplaats, een plek waar de tijd 
lijkt stil te staan. Een plek waar 
cultuur en natuur samenkomen. 
Dit is het decor waarin de beelden 
van S. Koren volledig tot hun recht 
komen. Een wandeling langs de 
beek leidt langs zeven van zijn 
werken.

Leyduin
De aanwezigheid van het schone, 
stromende water van de Leybeek 
en de aanwezigheid van de Leidse 
vaart maakte het gebied  aan-trek-
kelijk voor de vestiging van een bui-
tenplaats. In de zeventiende eeuw 
werd de buitenplaats gesticht. De 
eigenaren van Leyduin ontvlucht-
ten in de zomer de stinkende stad. 
De familie Van Lennep komt in het 
begin van de negentiende eeuw in 
het bezit van Leyduin. Uitgever en 
schrijver Jacob van Lennep woont 
als kind in de zomer in het nu nog 
bestaande houten Juffershuis.

S. Koren
S. Koren is één van de interna-

tionaal bekendste Nederlandse 
beeldhouwers. Hij is geboren in 
1932 in Keulen, Duitsland. Sinds 
1960 woont hij in Nederland. 
Koren maakte de beelden op Ley-
duin van dolomiet, een kalkzand-
steen die hij uit Westfalen haalde. 
Metaaladeren en fossielen verle-
vendigen de grijsgroene steen; de 
speciale oppervlaktebewerking 
lijkt de steen zacht te maken. Op 
Leyduin zijn natuur en cultuur in 
evenwicht. De kunst van Koren 
draagt hieraan bij.
In natuurinformatiecentrum De 
Kakelye van Landschap Noord-
Holland aan de Manpadslaan 1 
in Vogelenzang is een brochure 

Beelden langs de beek
Unieke expositie op Leyduin

Een kunstwerk in de Leybeek (Foto: 
Arthur Schaafsma).

bennebroek - Vorige week woensdag 
waren imker Pim Lemmers en wet-
houder Annemieke Schep op bezoek 
bij de Willinkschool in Bennebroek. 
Samen met de kinderen van groep 4 
en 5 keken ze naar het bijenvolk dat 
een dag te gast was op de school. 
Pim Lemmers plaatste het volk een 
dag bij de school zodat de kinderen 
konden zien hoe een bijenvolk leeft. 
Daarnaast vertelde hij waarom bijen 
zo belangrijk zijn.

De ochtend begon in de klas, waar 
wethouder Annemieke Schep ver-
telde dat de gemeente Bloemen-
daal de natuur heel belangrijk vindt 
en dat bijen daar een grote rol in 
spelen. Nadat imker Pim Lemmers 
meer verteld had over het leven 
van de bij, ging iedereen naar het 
schoolplein waar het bijenvolk op 
een afgeschermde plek was neerge-
zet. Pim Lemmers haalde de bijen, 
die krioelden op de honingraat uit 
de bijenkast tevoorschijn en de kin-
deren die het aandurfden mochten 
de bijen aaien. 2012 is het Jaar van 
de Bij. De bij is van onschatbare 

waarde voor de mens. Zo is de 
landbouw voor een belangrijk deel 
aangewezen op bestuivers. Er is de 
afgelopen jaren een enorme bijen-
sterfte in Nederland. Om mensen 
bewust te maken van de noodzaak 
van bijen is het Jaar van de Bij in 
het leven geroepen. Het belangrijk-
ste doel is om te laten zien dat met 
eenvoudige middelen de leefom-
standigheden van de bij sterk ver-
beterd kunnen worden. 

Bijenhotel
Eerder dit jaar bood de gemeente 
alle basisscholen in Bloemendaal 
een bijenhotel aan. Hier werd 
enthousiast op gereageerd en bij 
veel scholen staat het hotel inmid-
dels. Bij de meeste scholen zijn 
de hotels nu bewoond door wilde 
bijen. Daarmee is de actie een groot 
succes.
Pim Lemmers uit Heemstede is een 
van Nederlands bekendste imkers, 
met meer dan dertig jaar ervaring. 
Onlangs was hij in het radiopro-
gramma van Giel Beelen om de dj 
een bijenvolk te overhandigen. x

Een aaibaar volkje

Pim Lemmers heeft het maar druk met zijn schoolbezoeken en bijenlessen (Foto: 
Cor van Iperen).

verkrijgbaar waarin uitleg wordt 
gegeven over de kunstwerken. Ook 
treft men hier een kaart met een 
wandelroute die men kan volgen 
om geen enkel beeld te missen. 
Meer informatie is te verkrijgen via 
www.landschapnoordholland.nl/
nieuws/expositie-beelden-s-koren-
op-leyduin-0.
Deze expositie is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van de 
Vrienden van Leyduin, DS land-
schapsarchitecten en de Nationale 
Postcode Loterij. x
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

AMBACHTELIJK IJS
  CHOCOLADE

PATISSERIE

IJS IJS IJS!!
Vanaf 
a.s. zaterdag
7 juli is er
yoghurt ijs naturel
met
VERSE AARDBEIEN
Natuurlijk.... bij 2 Tasty!

ZANDVOORTSELAAN 177
HEEMSTEDE 023-544 12 12

zandvoort - Vorige week werden 
op zes locaties aan de kust het 
initiatief MyBeach gelanceerd. De 
MyBeaches werden geopend bij 
strandpaviljoens in Hoek van Hol-
land, Noordwijk, Zandvoort en op 
Texel. Het unieke van MyBeach is 
dat bezoekers het strand schoon-
houden, in plaats van de gemeente 
of het paviljoen. Met dit initiatief 
doet Stichting De Noordzee samen 
met ondernemers aan de kust een 
oproep aan alle strandbezoekers 
om mee te helpen de hoeveelheid 
afval op het strand en in zee terug 
te dringen.

door Onno van Middelkoop

Tijdens de opening van MyBeach 
bij paviljoen Paal 69 in Zand-
voort was Nederlands kampioen 
kitesurfen Jalou Langeree aanwe-
zig, naast Zandvoorts wethouder 
Belinda Göransson van Economie 
en Toerisme, om te benadrukken 
hoe belangrijk het is om onze 
stranden schoon te houden. Kinde-
ren van basisschool Hannie Schaft 
hadden toen al een schoonmaak-
actie op het strand gedaan.

MyBeach
MyBeach is een 100% afvalvrije 
zone op het strand. Net als praten 
in een stilte coupé, is het not done 
om hier afval achter te laten. Het 
stukje strand is te herkennen aan 
speciale elementen, zoals infor-
matieborden, prullenbakken en 
speciale strandvlaggen. De deelne-
mende strandpaviljoens in 2012 
zijn Beachclub Royal in Hoek van 
Holland, Take2 en Buitengewoon 
in Noordwijk, Paal 69 en Storm in 
Zandvoort en Paal 17 op Texel. De 
paviljoens werken lokaal samen 
met gemeentes, VVV kantoren, 
watersportbedrijven en educatie-
centra. Al deze partijen ervaren 
afval in zee als een groot probleem 
en zien MyBeach als een moderne 
en positieve manier om het strand 
schoon te houden.
De opening van MyBeach wordt 
mede mogelijk gemaakt door bij-
dragen van gemeentes, Promotie-
budget Noord-Holland, Stichting 
Nederland Schoon, Ministerie 
IenM, Adessium en de Nationale 
Postcode Loterij. Stichting De 
Noordzee heeft als doel om met 
hulp van sponsoren in de komen-
de jaren zoveel mogelijk nieuwe 

MyBeaches te openen.
Het belangrijkste doel van MyBeach 
is: schone stranden en een gezon-
de zee. Voor strandbezoekers is 
het een kleine moeite met een 
groot effect, want wie geniet er 
niet van mooie en schone stran-
den? Ook de natuur profiteert: 
naar schatting sterven er jaarlijks 
één miljoen zeedieren als gevolg 
van afval. Door MyBeach, een ini-
tiatief van Stichting De Noordzee, 
te steunen kun je laten zien dat 
ook jij dit belangrijk vindt. Steu-
nen kan op heel veel verschillende 
manieren.

'Plastic Soup'
Afval dat op het strand ligt en niet 
wordt opgeruimd komt in zee 
terecht. In zee drijven inmiddels 
grote hoeveelheden plastic, de 
zogenaamde 'plastic soup'. Zeedie-
ren raken erin verstrikt of zien de 
plastic deeltjes aan voor voedsel, 
waardoor plastic in de voedselke-
ten terechtkomt. Met MyBeach wil 
Stichting De Noordzee de vervui-
ling afkomstig van toerisme aan-
pakken. Waarom? De cijfers:
x gemiddeld 450 stuks afval per 
100 meter strand;
x anderhalf miljoen stuks afval 
over de gehele Nederlandse kust;
x één miljoen zeedieren sterven 
jaarlijks aan de gevolgen van 
afval;
x vijf ontdekte 'plastic soups' in de 

oceanen: drijvende plastic vuilnis-
bergen ter grootte van een conti-
nent;
x de kosten van de schoonmaak is 
in de laatste 10 jaar met 37% geste-
gen. Per grote strandgemeente 
bedragen die nu bijna € 1 miljoen 
per jaar.
Kijk voor meer informatie op 
www.mybeach.info. x

'Mijn strand is schoon'
Ondernemers gaan voor duurzaamheid

De vlaggen zijn geplant, het glas wordt geheven door (van links naar rechts) 
wethouder Belinda Göransson, paviljoenhoudster Mirjam van Ewijk, kitesurf-
ster Jalou Langeree en Daphne Schmidt van Stichting De Noordzee (Foto: www.
ovmfotografie.nl).

Twee leerlingen van de Hannie Schaft-
school hebben meegewerkt aan de 
Beach Cleanup. MyBeach is duidelijk 
herkenbaar aan onder meer de hou-
ten bakken met duidelijk opschrift op 
het strand (Foto: www.ovmfotografie.
nl). x

bennebroek - Vrijdag 15 juni raasde 
de orkaan Carlotta over het zuiden 
van Mexico, waarbij het kustplaatsje 
Zipolite - woonplaats van oud- dorps-
genoot Rens van Maris en zijn gezin 
- zwaar getroffen werd. Er is dringend 
hulp nodig om alle schade te herstel-
len. Hiervoor nam Demi Ridder, de 
17-jarige dochter van de oudste zus 
van Rens, het initiatief voor een inza-
melingsactie.

Afgelopen zondag vond er in de 
bollenschuur van opa en oma in 
de Schoollaan in Bennebroek een 
schuurbingo plaats. Vele familiele-
den, vrienden, kennissen en buren 
waren naar de schuur gekomen, 
waar een bingo en loterij georga-
niseerd werden met als doel zoveel 
mogelijk geld voor Zipolite op 
te halen. Er waren vele sponsors 
bereid gevonden voor deze gelegen-
heid prijzen te doneren, waardoor 
niemand met lege handen naar 

huis ging. Maar ook de organisatie 
stond aan het einde van de middag 
niet met lege handen: er werd die 
middag ruim € 2300,= opgehaald.
Maar iedereen kan een steentje bij-
dragen aan deze actie. Spaar lege 
statiegeldflessen op en ga hiermee 
naar Albert Heijn in de Schoollaan in 
Bennebroek. Als men deze week de 
statiegeldbon doneert voor Zipolite, 
dan verdubbelt de franchisenemer 
de opbrengst. "Toen wij hoorden 
wat een vreselijk noodlot dit toch al 
zo arme dorp getroffen had, vonden 
wij dat wij iets moesten doen. Van 
collega's hoorden wij wel eens dat 
het ophalen van statiegeldbonnen 
een goede vorm van geld inzamelen 
is. Daarom hebben wij voorgesteld 
deze week een statiegeldbonnen-
actie te houden voor het getroffen 
dorp", aldus supermarkteigenaar 
Carlo Zwetsloot. "Het totaalbedrag 
zal via de familie van Rens zeker 
goed terechtkomen." x

'Schuurbingo' krijgt vervolg
met statiegeldbonnenactie

Bennebroek voor Zipolite:

Een impressie van de schade die orkaan Carlotta heeft aangericht in Zipolite 
(Publiciteitsfoto).

overveen - De eigenaar van een auto 
zag zijn voertuig zaterdagmiddag 
in de rook opgaan. De man had 
eerder in de middag nog de ANWB 
op bezoek gehad in de Pernambu-
colaan omdat zijn wagen startpro-
blemen had en een uur later stond 
de brandweer het voertuig te blus-
sen. Rond 18.15 uur kwam er plotse-
ling rook onder het dashboard van-
daan waarop direct de brandweer 

werd gealarmeerd en met tuinslan-
getjes het vuur werd geprobeerd te 
blussen. De brandweer kwam het 
karwij afmaken en heeft vervolgens 
schuim in de wagen gespoten om 
echt al het vuur gedoofd te krijgen. 
De wagen van de man is niet meer 
te gebruiken. x

Autobrand Pernambucolaan

(Foto: Michel van Bergen).



overveen - Een vos 's ochtends om 
06.00 uur op een dakje midden in een 
woonwijk. Een achterbuurman die dat 
vorige week donderdag zag, maakte 
er snel een foto van. Naar later bleek, 
was het dier even aan het uitbuiken 
na het verorberen van een hele kip. 
De maker van de foto: "Misschien is 
het wel handig om hierover te berich-
ten om andere bewoners met kleine 
huisdieren te waarschuwen. Hij is 
over een hoge schutting geklommen 
en door een heel klein gaatje het kip-
penhok in- en weer uitgekomen."

door Louise Leupen
"Ja, maar vossen zijn net muizen; 
kop er doorheen en dan zijn ze 
erdoor." Willem Jan, bewoner aan 
de Oranje Nassaulaan in Overveen 
is er vrij nuchter onder, maar laat 
gastvrij de plek zien waar de vos het 
kippenhok is ingekomen. Het grote 
kippenhok achter in de tuin oogt 
aan alle kanten goed afgesloten 
met gaas en sluit aan de linkerzijde 
tegen een dichte muur. Vanwege de 
regenpijp die daar zit is er een zeer 
kleine uitsparing in het gaas, en 
blijkbaar is dat groot genoeg voor 
een vos. Hij moet daarbij eerst over 
de hoge schutting zijn geklommen 
en daarna recht langs de muur naar 
beneden zijn gegaan èn ook weer 
tegen de muur recht omhoog.
Van de slachtpartij had de kippenei-
genaar niets gemerkt. "Toen ik de 
kippen daar dood zag liggen dacht 
ik eerst dat er een marterachtige 
was geweest, omdat die door kleine 
gaatjes kan en die neemt namelijk 

zijn prooien niet mee maar slacht 
alleen voor het bloed. Dat gat bij 
de regenpijp heb ik pas later ont-
dekt." Op het schoolplein bij het 
halen van de kinderen vroeg zijn 
achterbuurman of hij zijn kippen 
nog had en kreeg de foto van de vos 
te zien. "Tsja, toen besefte ik wie de 
dader was!" Maar echt boos is hij 
niet. "Het is natuurlijk niet leuk, 
maar het gebeurt gewoon."

Inventief
En als het gebeurt dan is het de 
kunst om net iets slimmer dan de 
vos te zijn. Waar moet je dan op 
letten? Het Weekblad ging voor 
advies naar Marieke Schatteleijn, 
de uitgelezen persoon om dit aan te 
vragen: zij is afgestudeerd ingeni-
eur bos- en natuurbeheer en werkt 
sinds een paar jaar als boswachter 
voor Staatsbosbeheer. "Vossen zijn 
echt ongelofelijk inventief, je moet 
zorgen dat het hok echt aan alle 
kanten heel goed gesloten is. Een 
hok is pas echt 'vosproof' als je er 
ook voor zorgt dat hij er niet onder 
door kan graven, want dat is wat 
ook vaak gebeurt. Mensen hebben 
dan zo'n hok heel goed dicht en dan 
graaft die vos er gewoon onderdoor. 
Je moet de grond ingaan met gaas 
of bijvoorbeeld met grindtegels 
zorgen dat hij er niet onderdoor 
kan, en de bovenkant moet ook 
dicht zijn."

Territorium
Gebeurt het vaak? "Het is niet zo 
dat we er hier continue meldin-
gen van krijgen, helemaal niet. 
Het gebeurt gewoon overal in het 
land, met name bij kippen en 
konijnen." Schatteleijn werkt in 
de regio Kennemerland. "Je ziet ze 
eigenlijk zelden, maar je ruikt wel 
de geurvlagen, dan weet je dat er 
vossen in de buurt zijn. Ze doen 
hun behoefte op een hoger gelegen 
stukje, bijvoorbeeld op een steen of 
op dat van een ander dier, bijvoor-
beeld op een dikke koeienvlaai. Dat 
is om hun territorium duidelijk te 
markeren."
Is er gevaar voor hondsdolheid? 
"Dat eigenlijk niet, er is wel een 
kleine kans op besmetting met lint-
worm bijvoorbeeld. Die kans is in 
dit gedeelte van het land overigens 
wel heel erg klein, maar we waar-
schuwen er wel altijd voor. Via uit-
werpselen zou je daarmee besmet 
kunnen raken."
De vossen gaan met name 's avonds 
en 's nachts op pad, ze zorgen wel 
dat ze niet gezien worden. De vos 
is een beschermd dier en heeft ook 
een rol in het ecosysteem. "Het 
is een opruimer; ze eten kleine 
knaagdieren en in die zin kunnen 
we daardoor een knaagdierenplaag 
in toom houden; het zorgt voor 
evenwicht tussen de verschillende 
soorten dieren. De hoeveelheid 
vossen wordt ook heel erg bepaald 
door de prooi-inzet, als er minder 
eten is worden er al gauw minder 
vosjes geboren."

Niet voeren
Nog tips? "Soms willen de mensen 
vossen voeren. Wij raden dat ieder-
een af. Het is natuurlijk ongelofe-
lijk schattig als zo'n vosje met een 
boterham ervandoor gaat, maar 
uiteindelijk als ze tam worden voor 
mensen dan geeft dat alleen maar 
problemen. Als een vos zijn schuch-
terheid verliest en zeker ook als ze 
gaan verwachten dat ze eten krij-
gen, dan kunnen ze ook agressief 
worden als ze dat niet krijgen. Maar 
ook de kans op besmetting met zo'n 
worm is dan aanwezig."
Haar tip: "Mocht je een vos tegen-
komen, houd afstand en geniet er 
vooral van." x

Nieuws donderdag 5 juli 2012 8

In Het Weekblad Kennemerland Zuid van 28-6-2012  was een stukje te lezen 
over een collecte voor de Stichting Egelopvang Haarlem en Omstreken die 
in Bloemendaal gehouden gaat worden.
Hierin was onder anderen te lezen: "Stichting Egelopvang Haarlem e.o. 
ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van donaties voor haar 
voortbestaan."
In het subsidieregister van de Provincie Noord-Holland is echter te lezen 
dat deze Stichting in 2011 maar liefst € 7.500,- subsidie heeft ontvangen 
van de Provincie!
Door hierover te liegen worden de burgers bij wie gecollecteerd wordt fors 
in de maling genomen cq belazerd. De knip gesloten houden in Bloemen-
daal is dan ook mijn advies.

R. Draijer

Zandvoort x

Stichting Egelopvang Haarlem;
firma list en bedrog?

Smakelijk en makkelijk hapje
Langs de regenpijp door een smal gaatje het kippenhok in

"Goedendag u allen", sprak de vos en ging het kippenhok in. Of hoe zou het 
gegaan zijn? Drie dode kippen en twee dode kuikens in het hok maken meneer 
op het dakje net achter de schutting wel verdacht (Foto: M. Brans).

regio - In de periode van juli tot en met 
september 2012 wordt in de gemeen-
ten Bloemendaal, Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude, Heemstede en Zand-
voort de jaarlijkse huis-aan-huis con-
trole in het kader van de hondenbe-
lasting uitgevoerd. Dit gebeurt door 
het bureau Holland Ruiter in opdracht 
van Gemeentebelastingen Kennemer-
land Zuid (GBKZ).

Voor het bezit van een hond bin-
nen de bovengenoemde gemeen-
ten moet hondenbelasting betaald 
worden. Volgens de verordening 
is iedereen die één of meerdere 
honden houdt, verplicht hiervan 
aangifte te doen. Verzuim hiervan 

kan leiden tot naheffing van de 
belasting.
Wie in het bezit is van één of meer-
dere honden en nog geen aangifte 
hiervan heeft gedaan, kan dit als-
nog doen bij Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid. Op de website 
www.gbkz.nl is een aanmeldings-
formulier te downloaden. Het for-
mulier is ook telefonisch aan te 
vragen.
Voor nadere inlichtingen kan men 
tijdens openingstijden terecht bij 
de balie van Gemeentebelastin-
gen Kennemerland Zuid, of bellen 
met het team Heffingen, tel. 023-
5126050. x

Controle hondenbelasting in
de regio Kennemerland Zuid

heemstede - Een 46-jarige Heem-
steedse bestuurster van een auto is 
maandagochtend gewond geraakt 
na een eenzijdige aanrijding in 
Heemstede. Het ongeval gebeurde 
omstreeks 06.50 uur vlak na het 
Wipperplein op de Cruquiusweg. 
De vrouw raakte door nog onbe-
kende oorzaak een lantaarnpaal en 
kwam uiteindelijk op zijn kant tot 
stilstand. Brandweer, ambulance en 
politie kwamen ter plaatse om assi-

stentie te verlenen. Het slachtoffer 
is voorzichtig via de zijkant uit haar 
voertuig gehaald. Na de eerste hulp 
ter plaatse is ze vervolgens naar 
het ziekenhuis gebracht voor ver-
dere behandeling. Door het onge-
val was de Cruquiusweg richting 
Hoofddorp vanaf het Wipperplein 
afgesloten. x

Auto belandt op z'n zij

(Foto: Michel van Bergen).

aerdenhout/haarlem - Een fietser is 
in de nacht van zaterdag op zon-
dag tegen een verkeerspaal aange-
reden. De jongeman fietste rond 
04.30 op de Oosterduinweg op de 
grens van Haarlem en Aerdenhout 
toen het mis ging. Een ambulance 
en twee politievoertuigen rukten 
uit om hulp te verlenen. De jongen 

is door het ambulancepersoneel 
nagekeken, maar bleek er geen 
verwondingen aan over gehouden 
te hebben. Na de controle kon de 
jongen met zijn vrienden zijn weg 
weer vervolgen. x

Fietser versus verkeerspaal

(Foto: Rowin van Diest).
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Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Lotto jackpot 7 juli € 8,5 miljoen

- Staatsloterij jackpot 10 juli € 9,5 
miljoen

- De Telegraaf kortingspas 20% 
korting

- Tijdschriften zomerpas 8 weken 
lang 20% korting

Wij feliciteren Cor Cornet Coiffures 
met zijn verbouwde kapsalon

Wij bedanken alle klanten en medewerkers 
voor hun geduld tijdens de verbouwing 

van onze Kapsalon.

Onze dank gaat ook uit naar:
Bouwbedrijf Jan de Wit BV,

Architectenbureau  Hein Warnaars
Interieurstyling Merel Havenaar
en Home Visuals  Het Dichthuis

Bloemendaalseweg 75
2061 CD Bloemendaal

023 527 37 37
www.corcornet.nl

Behandeling volgens afspraak.
Maandags gesloten.
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heemstede - Sinds afgelopen week 
zijn de medewerkers bij de Roos vul-
penspeciaalzaak in Heemstede niet 
alleen enthousiast over het verkopen 
van pennen maar ook over het inne-
men van schrijfwaren. Sinds er een 
samenwerking is opgezet met Ter-
racycle is de Roos begonnen met het 
inzamelen van lege vullingen.

Op donderdag  28 juni is hierdoor 
de eerste zending van ruim vijf 
kilo aan lege balpen- en rollerbal-
lvullingen verstuurd naar Terracy-
cle. Terracycle is een organisatie 

die moeilijk recyclebare artikelen 
op een zo goed mogelijke manier 
probeert te promoten in recycletra-
jecten. Er worden overeenkomsten 
gesloten om gerecycle materialen 
te verwerken en van ingezameld 
plastic worden bijvoorbeeld weer 
gerecyclede producten gemaakt als 
pennenbakjes en gieters.
BIC, is als meest gegeten per ter 
wereld, een van de sponsoren van 
dit traject om (wegwerp) balpen-
nen, markers, stiften en vullingen 
op een zo goed mogelijk manier 
te verwerken. Hierdoor leveren de 

ingeleverde kilo's weer geld op voor 
de partners van Terracycle. De Roos 
vulpenspeciaalzaak heeft er voor 
gekozen om de eerste maanden de 
inkomsten te schenken aan de orga-
nisatie KWF die zich inzet voor de 
kankerbestrijding. Na verloop van 
tijd willen ze kiezen voor een lokaal 
non-profit doel. Zo kan men met 
afval bijdragen aan een goed doel 
in onze maatschappij en wordt het 
milieu gespaard. Bij de Roos zijn ze 
vaak bezig met milieu verantwoord 
ondernemen. Niet alleen twee zon-
nepanelen op het dak, ook het inza-

melen van inkt- en tonercartridges 
en batterijen, het gescheiden aanle-
veren van plastic afval en karton is 
de normaalste zaak van de wereld. 
Maar de kern van de zaak is natuur-
lijk om al bij aankoop te kijken wat 
duurzaam en minder milieu-belas-
tend is. Een hervulbare roller, pen 
of potlood is niet alleen mooier en 
vaak kwalitatief veel beter maar 
uiteraard ook minder milieu belas-
tend. Hetzelfde geld voor bijvoor-
beeld de Nederlandse Senz paraplu. 
Kijk maar na een storm op het stati-
on. Uit verschillende prullebakken 

zie je dan vlut papraplu's steken 
die bij windkracht vier al omklap-
pen. De Senz umbrella is niet alleen 
een mooi design maar vooral ook 
een duurzame oplossing die zelfs 
windkracht 10 kan doorstaan - en 
verkrijgbaar bij De Roos.
Wie oude balpennen, stiften en 
markers wil inleveren, kijk dan 
of er nog oude onderdelen in een 
laatje liggen van gerenommeerde 
merk pennen. Want daarmee kan 
de reparatie afdeling van De Roos 
vaak oude en hervulbare pennen 
weer mee in ere herstellen. x

De Roos vulpenspeciaalzaak steunt KWF met afval

heemstede - Met de opening van The 
Vintage Store krijgt ook de gemeente 
Heemstede een kringloopwinkel. Bij 
The Vintage Store staat duurzaamheid 
en maatschappelijk ondernemen cen-
traal. De tweedehands kleding en vin-
tage spullen worden gepresenteerd in 
een trendy winkel met een creatieve 
styling. De kwalitatieve, aantrekke-
lijk geprijsde artikelen zijn voor jong 
en oud. De kringloopwinkel opent in 
augustus zijn deuren. De feestelijke, 
officiële opening is in september.

door Onno van Middelkoop

Mark Compier, manager van The 
Vintage Store: "De kringloopwinkel 
is een initiatief van drie particuliere 
ondernemers uit Heemstede met 
een duidelijke missie: door het her-
gebruik van oude, kwalitatieve goe-
deren willen wij een bijdrage leveren 
aan een beter milieu. Voor het inza-
melen van goederen in Heemstede 
wordt samengewerkt met afvalver-
werkingsbedrijf De Meerlanden. 
De personele bezetting wordt deels 
gerealiseerd met leerwerkorganisa-
tie en re-integratiebedrijf Paswerk 
uit Cruquius. Hierdoor kunnen met 
name ouderen aan een baan wor-
den geholpen."
De inrichting van het bedrijf van 
1800 vierkante meter groot aan 
de Cruquiusweg 37a begint vorm 
te krijgen, met allerlei opvallende 
zaken als kleurgebruik, een zeecon-
tainer die wordt omgebouwd tot 
ruimte voor de pashokjes en vooral 
de styling van de afdelingen valt 
op.  Interieurontwerper Ron Veld-
huysen heeft de ruimte van 1.800 
vierkante meter op duurzame wijze 
getransformeerd tot een sfeervolle, 
kleurrijke winkel. Alle rekken zijn 
gemaakt van FSC hout en de pre-

sentatietafels van Ecoboard en 
gebruikt staal. Creatieve decoraties 
versterken de verrassende vintage 
sfeer. Er hangt een trendy en crea-
tieve sfeer die in het geheel niet aan 
een kringloopwinkel doet denken. 
En de gehele inrichting is gedaan 
met spullen die al aan een tweede 
leven zijn begonnen. Duurzaam-
heid ten top.

Hergebruik goederen
De kringloopwinkel wil consumen-
ten stimuleren om goederen aan 
te bieden die kunnen worden her-
gebruikt en daardoor niet bij het 
afval belanden. The Vintage Store 
verwacht dat minimaal 60% van de 
aangeboden goederen terugkeert in 
de maatschappij en dus niet in de 
milieustraat. Inwoners van Heem-
stede kunnen al vanaf maandag 2 
juli bruikbare spullen bij de kring-
loopwinkel afgeven. Daarnaast is er 
een ophaalservice en zorgt ook De 
Meerlanden voor het ophalen en 
verwerken van goederen. Compier: 
"Voordat we de deuren in augustus 
openen is het belangrijk dat we 
tegen die tijd natuurlijk voldoende 
aanbod in de winkel hebben. Daar-
om willen we ons graag nu aan het 
publiek bekend maken, zodat men 
weet dat wij ook op de markt zijn 
om hun spullen in te nemen of op 
te halen. Aan parkeerplaatsen geen 
gebrek, aan de achterkant van het 
gebouw. En in voorkomende geval-
len komen we ook naar de mensen 
toe om bijvoorbeeld een huis leeg 
te halen."
In de ruime winkel, met lift, wor-
den op de begane grond kleding, 

schoenen en tassen gepresenteerd. 
Beneden is ook een koffiecorner en 
een ruime keuze uit boeken, platen, 
cd's, huisraad en audioapparatuur. 
Mensen kunnen de cd's en platen 
ook beluisteren in de kekke trendy 
loungehoek. Op de grote vide is 
van alles te vinden voor kinderen 
zoals speelgoed, kinderkleding en 
buggy's. De bovenste verdieping is 
speciaal ingericht voor meubels, 
verlichting en fietsen.

Samenwerking Edukans
The Vintage Store gaat als goed 
doel ook een samenwerking aan 
met Edukans, de ontwikkelingsor-
ganisatie voor onderwijs. Edukans 
werkt in ontwikkelingslanden 
aan meer scholen, schoolbanken, 
schoolborden, boeken en goed 
opgeleide leraren. Naast een finan-
ciële bijdrage mag Edukans gebruik 
gaan maken van de ruimtes van 
The Vintage Store voor trainingen, 
presentaties en workshops. Edu-
kans bereikt 370.000 leerlingen in 
Nederland.
The Vintage Store is te vinden aan 
de Cruquiusweg 37a in Heemstede, 
tel. 023-7600440 en info@thevinta-
gestore.eu. Zie ook www.thevinta-
gestore.eu. x

Kringloopwinkel nieuwe stijl
The Vintage Store opent winkel in Heemstede

De trendy inrichting komt voor rekening van Ron Veldhuysen en zijn team van 
stylisten, rechts winkelmanager en Heemstedenaar Mark Compier (Foto: www.
ovmfotografie.nl).

heemstede - Met een blad vol chocola-
de en de vraag 'Wilt u stukje chocola-
de proeven' liepen leerlingen van het 
Coornhert Lyceum afgelopen woens-
dag over de Heemsteedse markt. De 
meeste marktbezoekers hoefden niet 
lang na te denken en namen deze lek-
kernij maar wat graag aan.

door Christa Warmerdam

De vierde-jaars HAVO leerlingen 
gaven de chocolade echter niet 
zomaar weg, maar in het kader van 
hun projectdag. Leerling Barbara 
Schaaf legt uit: "We laten mensen 
een stukje 'gewone' en een stukje 
'Tony's Chocolonely Fairtrade' 
chocolade proeven en we moeten 
proberen de mensen te overtui-
gen dat Fairtrade beter is in meer-
dere opzichten. We doen dit voor 
een project dat 'upgraden van de 
wereld' heet voor het vak maat-
schappijleer."
Upgraden is onderdeel van een 
nieuw jongerenprogramma Con-
sumptie Verplicht. Het stimuleert 
jongeren het heft in eigen handen 
te nemen en stelt de vraag: 'Wat doe 
jij voor een betere wereld?' Het pro-
gramma richt zich op jongeren in 
de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. 

Tony's Chocolonely is een merk voor 
gegarandeerd 'slaafvrij', dus zonder 
kinderarbeid of slavernij, geprodu-
ceerde chocoladeproducten die in 
Nederland verkrijgbaar zijn.
Volgens leerlinge Carolijn Hooij 
proeft niet iedereen het verschil. 
"Maar de meeste mensen willen het 
toch kopen omdat ze weten dat het 
beter is." x

Of je het verschil proeft of
niet: er is wel een verschil

Coornhert 'upgrade' de wereld

(Foto: Christa Warmerdam).

zandvoort - Vorige week werd in de 
in aanbouw zijnde nieuwe brand-
weerkazerne in Zandvoort even stil 
gestaan bij het bereiken van het 
hoogste punt. De nieuwe kazerne, 
waar ook de Zandvoortse Redding 
Brigade onderdak gaat vinden, is 
centraal in het dorp gesitueerd, 
naast de voormalige waterzuivering 
in het begin van Nieuw Noord. Ernst 
Brokmeier en burgemeester Niek 
Meijer hielden een korte toespraak, 
waarna de vlaggen werden geplant. 
Meijer memoreerde het unieke 
gegeven dat zowel de brandweer 
als de ZRB in één gebouw onder-
dak vinden. Daarnaast vertelde hij 
dat "het duidelijk is dat het gebouw 
nog in de goeie tijd is ontworpen 
en vastgesteld. Het gebouw is ont-
worpen op een duurzame basis en 

kan de komende vijftig jaar mee." 
Met de goeie tijd doelde Meijer op 
de periode voor de crisis. De totale 
oppervlakte van het pand beslaat 
1400 vierkante meter. De bouw is 
gestart begin 2012 en de kazerne 
zal aan het eind van het jaar volle-
dig operationeel zijn. x

Hoogste punt voor kazerne

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

... en altijd
€ 300,-
méér te besteden

Collectief

Nergens zo
leuk shoppen!

Ga naar www.q-plan.nl
Meld u aan met de code: 

SHZ6735 voor extra korting
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bloemendaal - Afgelopen schooljaar 
deden leerlingen van het Montes-
sori College in Aerdenhout en de Har-
tenlustschool in Bloemendaal mee 
met de BuZZ Expo van Jongerenwerk 
Bloemendaal. Afgelopen week was de 
prijsuitreiking.

Regelmatig rijdt de jongerenbus 
door de Gemeente  Bloemendaal 
en wordt de bus ingezet bij ver-
schillende activiteiten van het 
jongerenwerk. 'Gezelligheid maak 
je zelf, maar als de bus wat meer 

kleur van binnen krijgt is het er nog 
gezelliger', bedachten de jongeren-
werkers. De hoofdeigenaar van de 
bus wil namelijk niet dat er op de 
muren zelf geschilderd wordt en zo 
werd de BuZZ Expo geboren.
Enthousiaste tekendocenten van 
het MCA en de Hartenlustschool 
deden mee aan het project en sti-
muleerden hun leerlingen hieraan 
mee te werken. De schilderijen met 

het thema 'Waar dromen jongeren 
van?' kregen een plek in de jonge-
renbus en gelijk zag het er al gezel-
liger uit.
Vorige week dinsdag was de prijs-
uitreiking. Kunstenaars Jan Bok 
uit Bennebroek en Jack Prins uit 
Heemstede beoordeelden de kunst-
werken van de jonge talenten. Het 
schilderij dat het meest in het oog 
sprong, was dat van eerstejaars 
MCA-leerlinge Sofie met het schil-
derij 'Stel je eens voor….'. Sofie won 
dan ook de prijs van de vakjury en 
ontving een bon te besteden bij een 
winkel voor schildersmaterialen.
Bezoekers van de BuZZ Expo tijdens 
activiteiten van het jongerenwerk 
konden de afgelopen maanden hun 
stem uitbrengen op het schilderij 
dat zij het mooiste vonden en daar 
is de publieksprijs uit voort geko-
men. Deze prijs is gewonnen door 
vierdejaars MCA-leerlinge Mandy 
met het schilderij 'Het Paard'. Ook 
zij won een bon.
Leerlingen van de Hartenlustschool 
konden in school hun stem uitbren-
gen op de schilderijen van hun 
medeleerlingen. Derdejaars Robin 
ontving voor haar schilderij 'The 
Kiss' een mooi boek over schilderen 
en tekenen van de tekendocente 
zelf.
In overleg met de leerlingen mogen 
de schilderijen blijven hangen tot en 
met de jaarmarkt in Bloemendaal, 
zodat ook de bezoekers daar hun 
schilderijen nog kunnen bewon-
deren in de jongerenbus. Zowel de 
docenten, de kunstenaars als de 
jongerenwerkers vonden het een 
geslaagd project en hebben aange-
geven volgend jaar weer mee te wil-
len werken aan een BuZZ Expo. x

Gezelligheid maak je zelf, maar met
wat meer kleur is het nóg gezelliger

Eerste BuZZ Expo Jongerenwerk Bloemendaal een succes

Deelnemers, kunstenaars, docenten en jongerenwerkers bij de jongerenbus 
(Publiciteitsfoto).

En een kijke in een opgefleurde bus (Publiciteitsfoto). x

bennebroek - Donderdag 5 juli wordt 
een nieuwe expositie geopend in het 
voormalige gemeentehuis van Benne-
broek aan de Bennebroekerlaan 5. Er 
worden foto's geëxposeerd van archi-
tect en fotograaf Luca Coppola en er is 
keramisch werk te zien van beeldend 
kunstenaar Els Hoekstra.

Luca Coppola is in 1973 geboren in 
Italië. Hij bracht zijn jeugd door in 
Milaan, Turijn, Napels en Rome. In 
Rome studeerde hij architectuur en 
ontwikkelde tegelijkertijd zijn pas-
sie voor fotografie. Vooral de archi-
tectuur en de natuur zijn bronnen 
van inspiratie. In 2008 emigreerde 
hij samen met zijn vrouw naar 
Nederland en ook hier zijn vele 
onderwerpen die hem inspireren 
tot het maken van foto's, zoals tul-
pen, bevroren kanalen, boten, brug-
gen en gebouwen, waarbij de lucht 
en de ruimte een grote rol spelen.
Els Hoekstra studeerde beeldhou-
wen en grafiek aan de Academie 
voor Kunst en Industrie te Ensche-
de en volgde een opleiding bij Ate-
liers 63 in Haarlem. Zij werkt met 
veel verschillende materialen en 
experimenteert graag met kleur en 
vorm. Haar werk laat zich dan ook 
niet onder één hoedje vangen. Wel 

is in al haar werk de natuur sterk 
aanwezig. Op deze expositie is een 
keuze gemaakt uit haar keramische 
objecten.
De tentoonstelling wordt geopend 
op donderdag 5 juli om 20.00 uur. 
Het werk is te zien tot en met dins-
dag 4 september. De openingstijden 
zijn maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 tot 16.30 uur. x

Inspiratie te over

De natuur is een van de inspiratiebronnen van de in Italië geboren Luca Coppola 
(Foto: Luca Coppola).

Het werk van Els Hoekstra laat zich 
niet onder een 'hoedje' vangen (Publi-
citeitsfoto).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

overveen - Op zondag 8 juli organi-
seert de KNNV-Libellenwerkgroep 
Zuid-Kennemerland een excur-
sie. Deze publieksexcursie is voor 
iedereen toegankelijk. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Er wordt om 
11.00 uur gestart bij de ingang van 
Middenduin aan de Duinlustweg 
(naast het voormalige CIOS-ter-
rein) in Overveen. Er is daar weinig 
parkeergelegenheid, dus kom op 
de fiets. Het geheel zal maximaal 
twee uur duren. Tijdens de excur-
sie wordt verteld over welke soor-

ten libellen in Zuid-Kennemerland 
voorkomen, hoe de voortplanting 
plaats vindt, hoe de leefwijze van 
deze insecten is en waarom water 
voor libellen hierin zo'n belang-
rijke rol speelt. Uiteraard is er de 
verwachting de insecten van dicht-
bij te kunnen bekijken. Tijdens de 
wandeling wordt er ook aandacht 
besteed aan de rondvliegende vlin-
ders en de bloemenpracht. x

Libellenexcursie Middenduin

Bruine Korenbout (Publiciteitsfoto).

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434



Bruin deelt ze een atelier op een 
zorgboerderij. De Bruin heeft zowel 
nationaal als internationaal zeer 
succesvol geëxposeerd. Thema's van 
haar werk zijn dans, kinderportret-
ten en tegenwoordig ook veel paar-
den. Haar beelden zijn een verstilde 
beweging, een momentopname, 

alsof het daarna weer doorgaat met 
bewegen. Ze houdt van een losse 
toets, haar beelden hebben daar-
door iets impressionistisch, maar 
zijn toch figuratief.

Officiële opening
Wim Westerman, wethouder cul-
tuur van de gemeente Velsen, zal 
op zondag 8 juli om 19.30 uur de 
tentoonstelling openen. Er zal een 
feestelijk ontvangst zijn met vrij 
entree.

Rondleiding
Willem Holthuizen, voorzitter van 
Thijsse's Hof, zal op woensdag-
avond 11 juli om 19.30 uur de bezoe-
kers rondleiden langs de bijzondere 
beschermde plantensoorten op het 
terrein van de Ruïne van Bredero-

de. Yvonne Piller, organisator van 
de tentoonstelling, geeft daarbij 
een uitleg over de geëxposeerde 
bronzen beelden. Kosten bedragen 
€ 7,50. Inschrijven kan via info@
hors-art.nl onder vermelding van 
rondleiding 11 juli.

Workshops fotografie
Fotografe Yoshina Davelaar geeft 
individuele begeleiding aan drie 
workshops fotografie. Deze work-
shops zijn geschikt voor de begin-
nende fotograaf, maar ook voor de 
ervaren amateurfotograaf. Het eva-
lueren van de gemaakte foto's zal 
ook onderdeel van de dag vormen. 
De eerste workshop is op woensdag 
11 juli van 10.00 tot 17.00 uur. Kos-
ten bedragen € 55,- inclusief entree 
en picknicklunch in de beeldentuin. 
De tweede workshop is op woens-
dag 18 juli ook van 10.00 tot 17.00 
uur. Kosten bedragen € 55,- inclu-
sief entree en picknicklunch in de 
beeldentuin. En de derde workshop 
vindt plaats op zaterdag 21 juli van 
10.00 tot 13.00 uur, deze workshop 
kost € 40,- inclusief entree en pick-
nicklunch. Aanmelden kan via 
info@hors-art.nl onder vermelding 
van de fotoworkshop met datum.
Locatie van de tentoonstelling en 
van de activiteiten: Ruïne van Bre-
derode, Velserenderlaan 2 in Sant-
poort-Zuid. Openingstijden zijn 5 
juli tot en met 5 augustus 2012, op 
woensdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Toegang tot de 
Ruïne bedraagt voor volwassenen 
€ 3,- en voor kinderen van 3 tot en 
met 12 jaar € 1,50.
Kijk voor data en aanmelding rond-
leidingen, workshops en lezingen 
en voor werk van alle exposanten 
op www.beeldentuinsantpoort.nl. 
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WIJN KOPEN?
www.wijnstrateeg.nl

Gekoeld wijnpakhuis. Professioneel advies.

Nu mooie zomerwijnen met extra korting. Tel. 0252-425110

santpoort-zuid - Een mooiere plek 
voor figuratieve kunst is haast niet 
denkbaar: de vele muren en nissen 
van de Ruïne van Brederode bieden de 
komende maand plaats aan bronzen 
sculpturen van twaalf ambachtelijke 
beeldhouwers. Tijdens deze vierde 
editie van de beeldentuin zijn er dit 
jaar verder ook vogelfoto's te zien en 
hangen er boven in de torenkamer 
grote bloemenschilderijen van Van 
der Vegt. En er zijn rondleidingen, 
workshops en lezingen.

door Louise Leupen

Deze zomertentoonstelling is geor-
ganiseerd door Yvonne Piller. Vier 
jaar geleden werd van haar het 
beeld 'De Draver' op de rotonde 
in Santpoort-Noord onthuld. Naar 
aanleiding daarvan is de beelden-
expositie op de ruïne tot stand 
gekomen. Ook haar werk is te 
zien; blikvanger is een groot paar-
denbeeld. Piller vervaardigde al 
verschillende keren bekende top-
paarden in brons in opdracht van 
de eigenaar. Trots vertelt zij over de 
andere kunstenaars van deze expo-
sitie en geeft als voorbeeld Gerard 
van der Leeden (1935), die diverse 
monumenten heeft mogen maken. 
Zijn beelden werden onder anderen 
door Koningin Juliana en Koningin 
Beatrix onthuld.

Vader en zoon
Van der Leeden is druk bezig met 
het inrichten van de beeldentuin en 

haalt zijn zoon en mede-exposant 
Jeroen erbij: "mijn opvolger." Van 
der Leeden junior heeft om zijn 
rechterarm een 'brace' vanwege 
een blessure die hij in vijftien jaar 
tijd opliep met het hakken in steen. 
Nu boetseert hij alleen nog maar, in 
was en in klei. Zijn voorkeur gaat 
uit naar portretten en dierplastie-
ken. Met een klein beeld van brons 
in zijn handen vertelt hij hoe hij 
aan inspiratie komt. Dat kan bij-
voorbeeld door een documentaire 
op tv zijn. "Aan een plaatje zelf 
heb je niks want je moet rondom 
werken." Zijn vader werkte vroe-
ger altijd lange dagen, in een ate-
lier op twintig meter afstand van 
huis. Vanwege de financiële kant 
ontraadden zijn ouders hem ook in 
de kunst te gaan. Jeroen ging toen 
industriële vormgeving doen in 
Eindhoven en vervolgens gebruik-
sproducten maken in opdracht 
van bedrijven. "Ik moest toen zó 
veel concessies doen, ik stond niet 
meer achter het eindresultaat en 
ben daarmee gestopt." Nu vraagt hij 
mensen die hij geschikt vindt voor 
portretten en maakt hij wat hij zelf 
wil. Hij geeft ook les, in Bergen. Het 
frustreert hem wel eens als mensen 
niets leren en niet vooruit komen. 
"Maar ik kom ook mensen tegen die 

talent hebben en dat vind ik heel 
stimulerend. Daar word ik gelukkig 
van."

Les van Karel Gomes
De exposerende kunstenaars heb-
ben zeer divers werk. Toch hebben 
sommigen van hen wat gemeen: 
een viertal heeft les gehad van Karel 

Gomes, een beroemd Nederlands 
beeldhouwer. Zijn werk is aange-
kocht in binnen- en buitenland. 
Gomes is de enige levende kunste-
naar die werk heeft staan in het 
Rijksmuseum. Zijn werk kenmerkt 
zich door krachtige expressieve 
beelden met een eigen stijl. Expo-
sant Wilma Hoebee heeft tien jaar 
les bij hem gehad, helemaal gericht 
op de ambachtelijke traditie. "Het 
figuratief werken stond bij hem op 
één. Je besteedde dan een halve dag 
aan het kijken naar het model. Niks 
boetseren, gewoon kijken, leren. 
Dan kom je dicht bij de kern waar 
het om gaat. Omdat je heel goed 
de basis moet weten voordat je 
abstract kunt werken. Mondriaan, 
Dalí, Picasso: dat waren figuratief 
de beteren voordat ze abstract gin-
gen werken. Dat vond ik goed van 
hem, dat je eerst die grondslag leer-
de. We leerden eerst al die technie-
ken, het ging puur om het proces, 
niet om het eindproduct, dat kwam 
pas later."
Samen met exposant Marjolijn de 

Brons voor Brederode
Beeldentuin bij de Ruïne in Santpoort

Een maand lang is een beeldententoonstelling te zien op de sfeervolle locatie 
van de Ruïne van Brederode. De geschiedenis van het kasteel Brederode gaat 
overigens terug tot de dertiende eeuw. Hier twee beelden van Gerard van der 
Leeden, met één van hen werd hij genomineerd voor de Prix de Rome (Foto: 
Louise Leupen).

Organisator Yvonne Piller in de ruïne tussen drie van de twaalf kunstenaars. 
Van links naar rechts: Joop Hemelrijk (vogelfotografie) en beeldhouwers Gerard 
Brouwer en Adri van Rooijen (Foto: Louise Leupen). x

Op en rond de ruïne zijn veel bronzen 
beelden van vogels, zoals uilen, zwa-
nen en ijsvogels. De sculpturen pas-
sen goed in de omgeving waarin ze 
geplaatst zijn (Foto: Louise Leupen). 
x

heemstede - Van 21 tot 24 juni bracht 
een groep personen uit Heemstede 
namens de Heemsteedse Kring voor 
Internationale Vriendschap (HKIV) 
een bezoek aan jumelagemeente 
Royal Leamington Spa in Midden-
Engeland. Het 25ste jaar van offici-
ele 'twinning' werd met toespraken 
herdacht bij een door de gemeente 
Leamington aangeboden diner in 
de befaamde Warwick School, waar-
bij wethouder Jur Botter namens 
Heemstede sprak. Met enkele ver-

enigingen zijn contacten gelegd 
voor wederzijdse uitwisselingen. 
Onder anderen stond een bezoek 
aan het historische Ludlow op het 
programma. Voor het afscheid werd 
bijgaande groepsfoto gemaakt voor 
het stadhuis van Leamington. In 
september staat een bezoek aan de 
andere jumelagestad Bad Pyrmont 
in Duitsland op het programma. 
Voor informatie om hieraan deel te 
nemen kan men een e-mail sturen 
naar hkiv@gmail.com. x

Bezoek aan Leamington

(Publiciteitsfoto).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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haarlem/regio - Van oudsher heeft 
Nederland wat met de zee: vooral 
passie en haat. In de loop van de 
geschiedenis werden beide talloze 
malen uitgebeeld door de vele pren-
ten, schilderijen en foto's. Want de 
zee roept beelden op van woeste 
branding, schuimende golven, de 
doodstrijd van schipbreukelingen, 
maar ook baden en zwemmen op een 
warme zomerdag. Tot en met 2 sep-
tember organiseert De Hallen in het 
kader van de reeks zomertentoon-
stellingen 'Naar Zee', een indruk-
wekkende expositie vanaf 1850 tot 
heden over de worsteling met het 
zilte nat.

door Fred Dukker

Nederland en de zee hebben sinds 
mensenheugenis een haat-liefde 
verhouding. Ook in de Neder-
landse kunst wordt de zee vele 
malen als thema gebruikt. Storm 
op zee, zeeoorlogen, strandtafere-
len; al sinds de zeventiende eeuw 
experimenteren kunstenaars met 
deze thematiek. In de loop van de 
negentiende eeuw hield de kunst 
zich meer en meer bezig met uit-
eenlopende stijlen en technieken. 
Behoefte aan een persoonlijke 
expressie speelde daarbij een grote 
rol.
In de zeventiende eeuw nam 
de zeeschilderkunst een grote 

vlucht. Pionier was de Haarlem-
mer Hendrick Vroom (1566-1640). 
Andere kunstenaars, tijdens en 
na Vroom, hadden weer verschil-
lende beweegredenen om zich 
met de zee als onderwerp bezig te 
houden.
Menige Hollandse schilder wierp 
zich in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, maar ook nog 

na 1850, op romantische en ver-
heven taferelen van de 'verbolgen 
oceaan' en verwante thema's. Het 
gaat daarbij vooral op fijnschilder-
kunst. Andreas Schelfhout met 
Strand bij Katwijk (1877) en Louis 
Meijer (1809-1866) waren de laat-

ste van de belangrijkste schilders 
die zeestukken in de romantische 
traditie maakten.

Impressionistisch realisme
In de zeventiger jaren van de 
negentiende eeuw kwamen veel 
kunstenaars geleidelijk onder de 

invloed van het impressionisme. 
Exponent hiervan was Johan Bar-
thold Jongkind (1819-1891). In 
zijn reusachtige oeuvre vindt men 
talloze zee-, kust- en havengezich-
ten. Van Jozef Israels (1824-1911) 
kan hetzelfde worden gezegd. 
Hij wordt beschouwd als een pio-
nier van de half impressionistisch 
realistisch werkende Haagsche 
School, die zich meer richtte op 
alledaagse onderwerpen. Een zee-
schilder bij uitstek was Hendrik 
Willem Mesdag (1831-1915), die 
te boek staat als de 'voorman en 
grote animator' van de Haagsche 
School. Verder behoren de verstil-
de strandgezichten van Johan Hen-
drik Weissenbruch (1824-1903) tot 
de iconen van de Haagsche School. 
Ook Jacob Maris (1837-1899) wijd-
de diverse schilderstukken aan de 
Scheveningse kust, compleet met 
aspecten van het visserijgebeu-
ren.
Eind negentiende eeuw kwam het 
weergeven van het strandvertier 
in zwang. Een genre dat vooral 
werd bedreven door Anton Mauve, 
Bernardus Johannes Blommers en 
de zoon van Jozef, Isaac Israels. De 
laatste geldt als Nederlands groot-
ste impressionist.
Veel schilders zochten regelmatig 
de Nederlandse kust op. Vooral 
Domburg op Walcheren was een 
geliefde pleisterplaats.  Ferdinand 
Hart Nibbrig (1866-1913) en Geert 
von Brucken  Fock (1859-1935) 
waren daar graag geziene gas-
ten. Ook Zandvoort kwam eind 
negentiende eeuw op als bad en 
kunstenaarsplaats. Een fraai werk 
van Kees Verwey, Strand bij Zand-
voort uit 1938, is in De Hallen te 
te zien.

Tot de meer expressionistische 
schilders en tekenaars worden 
gerekend  Jan Toorop en zijn doch-
ter Charley. Een bijzonder intri-
gerend en zeeverbeeldend werk 
van haar is Zee met zandbank uit 
1916.
Vanzelfsprekend zijn ook heden-
daagse kunstenaars met geabstra-
heerd werk op de tentoonstelling 
aanwezig. Sprekende voorbeelden  
zijn Jan Sluyters, Theo van Does-
burg en Piet Mondriaan. Bij de laat-
ste vormde het visuele strand bij 
Domburg zijn uitgangspunt.

Abstrahering
Als grootmeester van verstilde 

zeegezichten in een ver geabstra-
heerde vorm wordt de kleinzoon 
van Jan Toorop, Edgar Fernhout 
(1912-1974) beschouwd. Fernhout 
groeide op in Zeeland bij zijn 
moeder Charley Toorop en kwam 
al vroeg in contact met het asceti-
sche werk van Mondriaan. Natuur-
lijk ontbreekt ook het werk van 
zeer recente kunstenaars als Jan 
Wolkers, Willem de Kooning, Jan 
Cremer en Co Westerik niet. Allen 
hebben of hadden zoals bekend 
een grote band met het zoute 
water.
De tentoonstelling is onderver-
deeld in een vijftal clusters die 
chronologisch op elkaar aanslui-
ten: Impressie, Expressie, Abstra-
hering, Modern realisme en Con-
cept.
Openingstijden zijn dinsdag tot en 
met zaterdag van 11.00 tot 17.00 
uur en op zon-en feestdagen van 
12.00 tot 17.00 uur. Het adres is 
Grote Markt 16 in Haarlem, tel. 
023-5115775. Zie ook www.dehal-
lenhaarlem.nl. x

Over de worsteling met het zilte nat
De Hallen toont indrukwekkende tentoonstelling 'Naar Zee'

Louis Meijer - Onweer op volle zee.

Kees Verwey - Strand bij Zandvoort. 

Charley Toorop - Zee met zandbank. 

Andreas Schelfhout - Strand bij Katwijk. 

Ferdinand Hart Nibbrig - Op de duinen in Zandvoort. 

Hendrik Werkman - Vrouwenfiguur 
met golven en gele lucht.

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434



  14

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl
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regio - Een heel weekend lang voluit 
genieten. Dwars door het hele Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland valt 
er zaterdag 7 en zondag 8 juli buiten 
van alles te beleven. Iedereen kan 
op verschillende manieren kennis 
maken met het natuurgebied; zee, 
strand, duinen, bos en landgoede-
ren.

Op zaterdag 7 juli zijn er overdag 
stoere activiteiten door het hele 
National Park: fietsen, wandelen, 
vliegeren, kompas adventure, 
boogschieten. Of juist een rustige 
mindfulness workshop. 's Avonds 
wordt het romantisch met een 
theatervoorstelling aan 't Wed met 
picknick, klassieke muziek bij Ken-
nemerstrand en slapen in de tuin 
van Landgoed Duin & Kruidberg. 
Alles in de buitenlucht.
Zondag 8 juli wordt de ochtend 
begroet met een wandeling voor 
Vroege Vogels inclusief ontbijt bij 
Kraantje Lek. Daarna is er rondom 
Bezoekerscentrum De Zandwaaier 

een groot festivalterrein waar heel 
veel te doen is. Een greep: natuur-
films, schaapskudde met herder, 
Culinaire Tuin met duinhapjes 
van topchefs (Vrienden van Jacob 
en Karmeliet/Duincafé), Silent 
Nature disco, poppentheater De 
Zilveren Maan, live radio, groene- 
en informatiemarkt, Strandatelier, 
insecthotel maken, diersporen in 
gips gieten, mini-mountainbike, 
Scouting, steppen, zonnevlam-
men kijken, alles weten over yoga 
en mindfulness, schilderen, knut-
selen, boogschieten, molen De 
Zandhaas, wisenten of vlinders 
gaan zien met de boswachter.

Natuurhotel
Het Landgoed Duin & Kruidberg 
organiseert speciaal voor dit 
zomerfestival in de prachtige tuin 
een Natuurhotel. Men vindt er alle 
luxe van een tweepersoons hotel-
kamer, met dit verschil dat je kij-
kend naar de sterren door de koele 
nacht in slaap wordt gewiegd. Er 

zijn vijftien tweepersoons roman-
tische 'slaapkamers'. Het arrange-
ment is inclusief vele extra's zoals 
een sterrenkaart, met Sterren-
wacht Copernicus kijken naar de 
nachtelijke hemel, zaklantaarn en 
fleecedeken. Fietshuur is mogelijk 
om dit weekend alle andere activi-
teiten in het gebied te bezoeken. 
Uiteraard krijgt men ontbijt op 
bed. Kosten bedragen € 70,- per 
persoon inclusief ontbijt op bed en 
alle extra's. Reserveren is mogelijk 
via www.duin-kruidberg.nl.
Men kan de overnachting combine-
ren met een culturele activiteit op 
zaterdagavond 7 juli. De Karavaan 
komt Te Gast op het Zomerfestival 
met de theatervoorstelling Kracht 
& Nacht van 't Woud Ensemble bij 
meertje 't Wed - eventueel gecom-
bineerd met luxe picknick van het 
Duincafé.
Liefhebbers kunnen ook naar het 

romantische diner-arrangement 
'Ode aan de Zonsondergang' aan 
zee. Mezzo-sopraan Marjolein 
Niels  en het Vespucci Quartet 
spelen stukken van Haydn en Otto-
rino Respighi. Tegelijkertijd valt te 
genieten van een driegangenmenu 
met vers gevangen vis bij strand-
paviljoen Beach Inn op het Ken-
nemerstrand. Het muziekarran-
gement kost € 22,50 per persoon, 
te reserveren via www.beachinn-
events.nl. De theatervoorstelling 
kost € 5,-. Een picknick-combinatie 
kost € 15,-.

Informatie en reserveren
Voor sommige activiteiten zijn er 
kosten aan verbonden en is vooraf 
reserveren verplicht. Kijk voor het 
volledige programma op www.np-
zuidkennemerland.nl bij 'Evene-
menten toegelicht'. x

Een weekend voluit genieten
in en van het Nationaal Park

Op zaterdag 7 juli overdag stoere activiteiten door het hele National Park 
(Archieffoto).

UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 6 juli

I Love Pink

20.30 | Benefiet muziekspektakel 
in het kader van Haarlem Roze 
Stad 2012 door Theatergroep 
Eglentier & Friends. Met o.a. Karin 
Bloemen, Dieuwertje Blok, Anita 
Heilker van de Dolly Dots, Miss 
Windy Mills, Speelman & Speel-
man, Haarlems burgemeester 
Bernt Schneiders en het Ampzing 
Genootschap. Een van de optre-
dende artiesten is Ria Valk. € 20,-. 
Patronaat, Dommelsch Zaal.

Zaterdag 7 juli

Antiekmarkt

09.00 | Markt met oudheden uit 
diverse perioden. Van bijzondere 
meubels tot allerlei antiek klein-
goed. De Dreef in Haarlem.

Orgelconcert

15.00 | Alessandro Bianchi [I] 
speelt werken van Huber, Franck, 
Vierne, Yon, Esposito en Clemen-
ti. Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

'Muziek & Meer'

17.00 | Edsilia Rombley zingt 
op het strand bij Villa Westend 
aan de Westbroekplas in Velser-
broek. De afsluiting is in handen 
van Dennis van de Geest. € 15,-. 
Kaarten verkrijgbaar via www.
villawestend.nl of www.bynight-
events.com, Bruna Velserbroek, 
Brederode Sport Santpoort of elke 
Free Record Shop in Nederland.

Buddha at the beach

19.00 | Ongepast uit je dak gaan 
op een avontuurlijke mix van 
Latin Beats, Arabische Rai, Afri-
kaanse ritmes en Gypsy & Balkan 
Beats, afgewisseld met wat lek-
kere funk, disco, soul, rock en 
hedendaagse dance. € 10,-. De 
Haven van Zandvoort, Strandaf-
gang Paulus Loot 9.

Feel Harmony

22.00 | In harmonie sluiten 'gay en 
gay friendly' samen Roze Zaterdag 
af op dit spetterende dansfeest 
in de Philharmonie in Haarlem. 
Voorverkoop € 20,- [groepsticket 
van 10 personen € 15,-]. Philhar-
monie, hele gebouw. 

Zondag 8 juli

Hart Ensemble Estafette

14.00 | In twee totaal verschil-
lende voorstellingen brengen 
ruim 100 muzikanten van HART 
[voorheen Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland] verdeeld over 8 
ensembles een zeer afwisselend 
programma. M.m.v. studenten 
compositie van het Koninklijk 
Conservatorium uit Den Haag. € 
10,- [t/m/ 14 jaar € 5,-]. Philharmo-
nie, Kleine Zaal.

spaarndam - De semi professionele 
female vocal group Angels geeft zon-
dag 8 juli een concert in de Oude 
Kerk in Spaarndam. De groep Angels 
brengt al meer dan twintig jaar in wis-
selende samenstelling wereldmuziek 
en muziektheater. Het programma 
bestaat uit achttien liederen uit alle 
windstreken, die de engelen zelf heb-
ben geselecteerd. Dirigente Tatiana 
Lina nam het grootste deel van de 
arrangementen voor haar rekening.

In dit programma neemt de taal een 
bijzondere plaats in. Taal stelt ons in 
staat te verwoorden wat ons als men-
sen drijft, om kennis door te geven 
en passies te delen. De taal van de 
dichter is echter altijd een brug naar 
de ander, een uitgestoken hand. Het 
is die hand die zij dit jaar uitste-
ken naar het publiek, naar elkaar 
en naar onszelf. Een Bulgaars lied 
wordt afgewisseld met Engelstalig 
repertoire, na een Vietnamees slaap-
liedje volgt een Hebreeuwse hymne 
en ook het Fries mag niet ontbreken. 
Na drie voorstellingen op 29, 30 juni 
en 1 juli in het Betty Asfalt Complex 

in Amsterdam treden zij aanstaande 
zondag in Oude Kerk op. Het concert 
wordt georganiseerd door de Stich-
ting Vrienden van de Oud Kerk. Aan-

vang is 15.00 uur (kerk open vanaf 
14.30 uur). De toegang bedraagt € 
10,-. De Oude Kerk in Spaarndam ligt 
aan het Kerkplein 2. Kijk voor meer 

informatie op www.vriendenoude-
kerk.nl of www.angels-voices.nl. x

Wereldmuziek en -theater
Vocal group Angels zingt 'Dichter bij de dichter'

(Publiciteitsfoto).
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heemstede - Het is een beetje zoe-
ken maar dan heb je ook wat. Vorige 
week opende Jur Botter, wethouder 
Jeugd van de gemeente Heemstede, 
het speelbos Meermond. Het park 
ligt achter de gemeentewerf aan 
de Cruquiusweg 49 en is moeilijk te 
vinden, maar het is een waar speel-
paradijs voor de jeugd. Het ontwerp 
is mede door kinderen uit Heemstede 
bedacht. De ideeën met de meeste 
stemmen zijn door de ontwerper uit-
gewerkt tot echte speeltoestellen.

door Christa Warmerdam

Het is wel duidelijk te zien waar 
de Heemsteedse jeugd warm voor 
loopt. Klimmen en klauteren en van 
een kabelbaan afgaan zonder dat er 
iets is dat de creativiteit en speellust 
kan belemmeren. Lekker banjeren 
door spannende paadjes waarvan 
je in het begin nog niet weet waar 
het pad zal eindigen. Nog voor de 
officiële opening staan de kinderen 
dan ook al op hun beurt te wachten 
om zich uit te leven op een van de 
speeltoestellen.
Assistent leidinggevende van kin-

deropvang Les Petits, Daniëlle Klas-
ter, komt met twintig kinderen de 
berg op gelopen. "Wij zijn al een 
paar keer  wezen spieken en de 
kinderen vinden het hier geweldig. 
We gaan in de toekomst dan ook 
zeker vaker hier naar toe want dit 
speelbos is voor ons heel dichtbij." 
Kinderopvang Les Petits ligt op een 
steenworp afstand aan de Cruqui-
usweg.
Maar het zijn niet alleen kinderen 
van de kinderopvang die zich bij 
de opening prima vermaken in het 
speelbos, er is ook volop jeugd van 
basisscholen aanwezig. Het leukste 
van dit speelbos is misschien nog 
wel dat alles er zo ongerept bij ligt 
en dat blijft, volgens wethouder 
Botter ook zo. Botter: "We gaan dit 
bos niet onderhouden, ten eerste 
omdat we daar geen geld voor heb-
ben maar ook omdat het speelbos 
een plek moet zijn waar kinderen 
dingen kunnen ontdekken en in 
contact komen met de natuur. Ik 
heb al mailtjes gehad van ouders 
met de klacht dat er brandnetels 
groeien bij sommige speelplekken, 

maar daar gaan wij als gemeente 
niets aan doen. Maar als ouders dit 
zelf weg willen halen dan houden 
we ze niet tegen." De wethouder is 
trots dat hij dit prachtige speelbos 

Het is een beetje zoeken
maar dan heb je ook wat

Officiële opening speelbos Meermond

Het is wel duidelijk te zien waar de Heemsteedse jeugd warm voor loopt. Klim-
men en klauteren en van een kabelbaan afgaan zonder dat er iets is dat de 
creativiteit en speellust kan belemmeren (Foto: Christa Warmerdam).

Vervolg zie elders

Hoog bezoekHoog bezoek

overveen - Aan de Oranje Nassaulaan 
was zondagavond een autobrand. 
De auto was rond 22.00 uur aan de 
achterkant in brand gegaan. Een 
oplettende buurtbewoner zag de 
vlammen en kon de brand blus-
sen. De auto is meegenomen voor 
onderzoek, brandstichting wordt 
niet uitgesloten. Getuigen worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. x

Auto in brand

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Specialisten bij uitvaartverzorging en rouwverwerking

Zie elders in
deze krant

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

'Beheer''Beheer'
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Wilt u ook een gezonde, mooie en stralende huid?

“Like” onze Facebook pagina en maak kans op een 
gratis gezichtsbehandeling t.w.v. € 59,00.

Huidverzorgingsinstituut BeauNique – Wel zo persoonlijk!

Bloemendaalseweg 249, Overveen
Telefoon 023-5272445
www.instituutbeaunique.nl

(bij 100 “likes” wordt de winnaar bekend gemaakt)

WIJN KOPEN?
www.wijnstrateeg.nl

Gekoeld wijnpakhuis. Professioneel advies.
Nu mooie zomerwijnen met extra korting.

Tel. 0252-425110

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760



mag openen maar geeft meteen toe 
dat als de beslissing om dit bos te 
maken in deze tijd had moeten val-
len, het er zeker niet zou komen. 
"Simpelweg omdat we er nu geen 
geld voor hebben."
De bedoeling van het speelbos is 
dat kinderen er 'ouderwets kunnen 
ravotten' en dan mag er best eens 
knie kapot gaan of een buil opgelo-
pen worden. Botter: "In dit bos kun-
nen kinderen letterlijk leren vallen 
en opstaan. Het enige wat dan moet 

gebeuren is het troosten van het 
kind door een ouder en vervolgens 
kunnen ze weer verder spelen."
Het speelbos is nog niet helemaal af 
en moet nog verder groeien. Net als 
het 'duurzaamheidspad' dat  later 
dit jaar wordt geopend. Op dit pad 
leren kinderen alles over natuur, 
milieu en duurzaamheid. Het pad 
leidt de kinderen (en hun ouders) 
langs plekken zoals bijvoorbeeld 
de waterzuivering. Botter: "Wat is 
er nu leuker dan te spelen in de 
natuur en meteen iets te leren over 
het milieu. We hadden gehoopt dat 
sponsors zich zouden melden voor 
de verschillende onderdelen maar 
dat is met uitzondering van één 
sponsor voor de nestkastjes helaas 
nog niet gebeurd."
Samen met Saskia van Dijk, drij-
vende kracht achter het speelbos, 
zaagt Botter een boomstam door en 
daarmee is speelbos Meermond offi-
cieel geopend. Botter: "Een speelbos 
gemaakt door en voor Heemstede-
naren." x
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Het leukste van dit speelbos is misschien nog wel dat alles er zo ongerept bij ligt 
en dat blijft ook zo (Foto: Christa Warmerdam). x

Vervolg van voorpagina

Jur Botter: "Een speelbos gemaakt 
door en voor Heemstedenaren." 
Rechts Saskia van Dijk (Foto: Christa 
Warmerdam). x

heemstede - De politie is op zoek 
naar mensen die getuige zijn 
geweest van een aanranding die 
plaatsvond op donderdag 28 juni 
rond 15.00 uur op de Herenweg te 
Heemstede. Een 14-jarig meisje 
werd die middag door een onbe-
kende man vastgepakt, toen zij 
op haar fiets na schooltijd over de 
Herenweg reed. De man betastte 
haar onzedelijk, totdat een vrouw 
op de fiets het meisje te hulp 
schoot. Deze vrouw kreeg hierbij 
een klap van de aanrander. De 
aanrander wist hierna te ontko-
men.
De zedenpolitie heeft een onder-
zoek ingesteld nadat deze infor-
matie is binnengekomen en is op 
zoek naar de dader van deze aan-
randing, maar ook naar de vrouw 
die het meisje heeft geholpen. De 
vrouw had lang grijs haar in een 
staart en reed op een fiets. De poli-
tie wil graag met haar in contact 
komen om meer informatie binnen 
te krijgen over de aanrander. Het 
incident gebeurde ter hoogte van 
de Van Merlenlaan, vlakbij een 

geel huis met ijzeren beelden. De 
zedenpolitie heeft daar afgelopen 
week een passantenonderzoek ver-
richt, om meer informatie binnen 
te krijgen over deze aanranding.
Van de man, die het 14-jarige meis-
je heeft aangerand is het volgende 
signalement bekend: een getinte 
huidskleur, ongeveer 1.70 meter 
lang, zwart krullend haar, naar 
achteren gekamd en ongeveer 50 
á 55 jaar oud. Hij droeg een zwarte 
jas tot op de heupen, een grote 
donkerblauwe spijkerbroek, hij 
had sprak met veel speeksel om 
de mond en hij sprak Nederlands.
Mocht iemand weten wie deze 
dader is, of mochten er mensen 
zijn die getuige zijn geweest van 
deze aanranding, dan worden zij 
vriendelijk verzocht dit te melden 
bij de zedenpolitie in Haarlem, via 
0900-8844. Anoniem iets melden 
kan natuurlijk altijd via Meld Mis-
daad Anoniem, tel. 0800-7000. 
Ook wil de zedenpolitie graag in 
contact komen met de vrouw met 
het lange grijze haar, die het meis-
je te hulp schoot. x

Meisje (14) aangerand

bloemendaal/regio - Het is niet 
gelukt om tijdig voor het ter perse 
gaan van deze krant te beschikken 
over de tekst van de ontheffing. Ook 
kunnen wij nog niet berichten over 
de voorlichtingsavond. Die wordt op 
11 juli gehouden, terwijl deze krant 
wordt gedistribueerd en dus allang 
gedrukt is. Maar we weten nu wel 
al waar de grenzen lopen van het 
leefgebied en het plangebied voor 
damherten.

door Ruud Vader

Anders dan wel wordt gedacht is 
beheer niet hetzelfde als afschot. 
De wet verbiedt dat bescherm-
de dieren worden verstoord of 
geschoten. De ontheffing die op 
dit moment mogelijk al in wer-
king is getreden houdt in principe 
toestemming in om deze verbo-
den handelingen toch te verrich-
ten. Dan moet echter wel duidelijk 
zijn waar dat wel of niet mag. Een 
door de provincie gepubliceerde 
kaart geeft dat duidelijk aan. De 
gele lijnen vormen het leefgebied 
- daar binnen mag (voorlopig) niet 
worden verstoord of geschoten. De 
rode lijnen vormen de buitengren-
zen van het plangebied, dat ligt 
tussen de gele en de rode lijnen. 

Op basis van de ontheffing mag 
in het plangebied tot 31 december 
2015 worden beheerd.

Hekken
Sommige van onze lezers denken 
na ons artikel van vorige week, 
dat damherten vanaf nu vogelvrij 
zijn. Dat is niet helemaal waar. Ja, 
in principe kunnen alle herten die 
zich in het plangebied bevinden 
worden gedood. Maar de verwach-
ting is dat dit slechts een deel van 
de populatie zal treffen. Dit komt 

omdat niet alle locaties waar her-
ten worden gesignaleerd, benut 
kunnen worden. Bijvoorbeeld 
vanwege de openbare veiligheid. 
Doordat men ook mag verstoren 
is het mogelijk om herten van-
uit plaatsen waar ze moeilijk te 
schieten zijn, op te drijven naar 
plaatsen waar dit beter mogelijk 

is. Overigens zal de mogelijkheid 
om de dieren op te kunnen drijven 
ook worden ingezet om de dieren 
waar mogelijk naar het leefge-
bied terug te dirigeren. Voor het 
gebruik van de ontheffing gelden 
strenge regels. Afschot mag alleen 
gedaan worden door een speciaal 
team, dat bestaat uit de leden van 
de Stichting Faunabeheer Zuid-
Kennemerland en er geldt ook een 
meldplicht richting de provincie 

voor er tot afschot over mag wor-
den gegaan. Voor details over het 
hoe dat allemaal in zijn werk gaat 
moeten we helaas (nog een keer) 
verwijzen naar een later artikel.
Inmiddels kunnen wij melden dat 
de bouw van damhertwerende ras-
ters tussen Panneland en Bentveld 
volgens plan zal starten aan het 

eind van deze maand en in okto-
ber gereed zal zijn. Het oppakken 
van beheer in het plangebied is 
gericht op het voorkomen van 
ongevallen en schade. Het even-
tueel later oppakken van beheer 
in het leefgebied zal gericht zijn 
op regulering van de populatie. 
Die is daar volgens deskundigen 
veel groter dan ecologisch wense-
lijk. x

Plangebied en 'beheer'
Bouw van damhert werend raster begint eind juli

(Kaart: Provincie Noord-Holland).

(Foto: Ruud Vader). x
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haarlem/regio - Imker Pim Lemmers 
kun je het beste typeren als ambas-
sadeur, in dienst van meerdere konin-
ginnen en volken. In het jaar van de 
bij is de Heemstedenaar al te gast 
geweest bij 3 FM presentator Giel 
Beelen en het radioprogramma Vroe-
ge Vogels, waar hij flinke 'exposure' 
kreeg voor zijn bijen op de landelijke 
radio. Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland, Johan Remkes, was 
woensdag 4 juli aan de beurt om een 
heel bijenvolk te 'adopteren'.

door Onno van Middelkoop

Dat deed Remkes door samen met 
Lemmers een paneel met bijen én 
de koningin heel voorzichtig over 
te zetten van de oude behuizing 
naar de nieuwe. Als bonus kreeg 
Remkes uit handen van de imker 
een insektenhotel uitgereikt om 
ergens in de tuin van het Provincie-
huis te plaatsen. Het bijenvolk blijft 
tenminste een maand staan in de 
voortuin van het 'Witte Huis'.
"Op audiëntie gaan bij de Koningin 
is bepaald geen sinecure. Maar dat 
is vandaag een stuk makkelijker." 
Lemmers heeft een paneel met 
bijen in de hand en wijst de konin-
gin aan, die is gesierd met een rood 
kroontje. De bijen, ietwat onrustig 
door het drukkende zomerweer, 
vliegen af en aan. "Neem maar even 
wat meer afstand, we staan voor 
hun start- en landingsbaan. Moet je 

op Schiphol ook niet doen!"
Lemmers, een zware pijp in de 
mond om rook te kunnen pro-
duceren, pakt nu het ene na het 
andere paneel om naar de nieuwe 
behuizing. "Een beetje rook, daar 
worden ze rustig van", vervolgt hij. 

Even later is het hele volk verhuisd 
en doet hij het dak er op. "Kijk, 
de eersten komen al aan met hun 
buit. Kijk maar goed, dan zie je dat 
ze onder het stuifmeel zitten." En 
inderdaad, de eerste bijen komen 
de raten al vullen. "Lindebomen 
geven veel bloesem waar de bijen 
verzot op zijn. Hier staan veel lin-
den in de omgeving, dus is het echt 
een bijenparadijs."
Het bijenvolk dat bij de Provincie is 

gestald is voorlopig het laatste volk 
dat wordt uitgezet door Lemmers. 
Het jaar van de bij gaf Lemmers het 
idee om een 'volkenadoptieplan' te 
bedenken waarin bekende en onbe-
kende Nederlanders kennis kun-
nen maken met de honingbij. Op 
het Hilversumse Mediapark staat 
een kast met een bijenvolk en Giel 
Beelen is tijdelijk gebombardeerd 
tot imker. Een rol die hij met verve 
speelt.
"Weet u nog hoeveel vlieguren de 
bijen maken om één pot honing te 
vullen? Dat heb ik u ooit een keer 
verteld." Remkes weet nog dat het 
veel uren zijn, maar een exact getal 
weet hij niet te produceren. "Zes-
tigduizend vlieguren gemiddeld" 
blijkt het juiste antwoord. Als Rem-
kes even later aan het werk gaat, 
is het volk al druk om de nodige 
vlieguren te maken. Lemmers: "Ik 
wil ook nog graag burgemeester 
Bernt Schneiders en de Haarlem-
se wethouders hier een keer op 
bezoek hebben. Die steun kan het 
volk goed gebruiken, hier in de tuin 
van het Provinciehuis." x

Commissaris Remkes ontvangt
'Koningin' en haar onderdanen

Commissaris en ambassadeur op audiëntie

Door samen met de Commissaris van de Koningin Johan Remkes het paneel met 
bijen over te tillen naar de nieuwe behuizing is de audiëntie beëindigd (Foto: 
www.ovmfotografie.nl).

"Weet u nog hoeveel vlieguren nodig zijn om zo'n pot honing te vullen?" (Foto: 
www.ovmfotografie.nl). x

De koningin is te herkennen aan de 
rode stip op het hoofd, overigens wel 
aangebracht met een bij-vriendelijke 
stift (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

haarlem/regio - De brandweer en 
imker Pim Lemmers moesten zon-
dagavond in actie komen op het 
Pretoriaplein in Haarlem-Noord. 
Sinds gisteren was daar een bijen-
volk in een boom gaan zitten. Het 
volk van zo'n 6.000 bijen hing aan 
een dunne tak en zou eventueel 
kunnen vallen bij een grote wind-
vlaag. De brandweer werd erbij 
gehaald om Lemmers naar de tak 
te helpen. De ladderwagen werd 
op het plein geparkeerd en een 
brandweerman kreeg een speci-
aal bijenpak om, om niet door de 
beestjes gestoken te worden. Alle 
takken rondom het volk werden 
weggehaald waarna de imker het 
geheel in een bak kon laten zakken. 
Nadat de 6.000 bijen op de grond 

waren gezet kwamen nieuwsgieri-
ge buurtbewoners naar het volkje 
kijken. Uit de bak kwam een hoop 
gezoem. Lemmers heeft het volk 
afgelopen maandagavond meege-
nomen naar de kinderboerderij 
in Heemstede waar ze een eigen 
kast krijgen. "Altijd leuk met de 
brandweer", aldus Lemmers. "Deze 
brandweerman vond het echter 
wel heel spannend: 'Ik blus toch 
liever een brand', reageerde hij na 
afloop opgelucht. De zwerm moest 
wel worden verwijderd", bena-
drukt Lemmers nog. "Hij hing er 
al sinds zaterdagochtend 11.15 uur 
en was vandaag of morgen zeker 
naar beneden gevallen." x

Het is het Jaar van de Bij

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - Op zondag 15 juli van 
14.00 uur tot 16.30 uur houdt 
imker Pim Lemmers open huis in 
de bijenstal van Kinderboerderij 't 
Molentje in Heemstede. Hij is één 
van de deelnemers aan Landelijke 
Open Imkerijdag. De enthousiaste 
imker legt uit hoe belangrijk bijen 
zijn voor het in stand houden van 
de natuur. Zowel bijen als vlinders 
hebben bloemen nodig om daaruit 
hun voedsel te halen. In de bijen-
stal kunt u een bijenvolk achter 
glas bewonderen en zien hoe een 
honingraat wordt opgebouwd. De 
imker demonstreert hoe honing 
wordt geslingerd. Daarnaast kan 
men zelf aan de slag met het 
kaarsen maken van bijenwas. Ook 
wordt de honing uit 'eigen huis' 
verkocht. De Landelijke Open Imke-
rijdag wordt georganiseerd door de 
Nederlandse Bijenhoudersvereni-
ging. Zie ook www.bijenhouders.
nl. x

Open Imkerijdag

overveen - Een heftige brand in een 
sauna van sportacademie Nauwe-
laerts De Agé aan de Bloemendaal-
seweg in Overveen heeft vorige week 
woensdagavond voor veel schade 
gezorgd. Om even na 23.00 uur waren 
enkele personen nog een laatste 
drankje aan het drinken toen men op 
een gegeven moment rook zag. Ter-
wijl de brandweer werd gealarmeerd 
ging men opzoek naar de oorzaak. De 
sauna van het sportcomplex bleek al 
helemaal vol met rook te staan.

In afwachting van de brandweer is 
er nog een poging gedaan om de 
brand te blussen met een brand-
blusser. De brandweer heeft het 
werk vervolgens overgenomen. De 
brand zorgde voor veel rookontwik-
keling wat zich door het hele com-
plex trok. Enige tijd waren er ook 
vlammen zichtbaar. De brandweer 
had het vuur na enige tijd onder 
controle. De oorzaak van de brand 
is hoogstwaarschijnlijk kortsluiting 
in het plafond.
Het saunagedeelte is verloren 
gegaan. De kleedkamers, gang, toi-
letten, bar en balie hebben grote 

rookschade. De grote houten sport-
zaal en de Dojo hebben relatief de 
minste schade geleden. De zwem-
school is volledig onbeschadigd 
gebleven
De zwemlessen van de zwemschool 
kunnen gewoon doorgaan. Evenals 
het afzwemmen. De situatie heeft 
wel direct effect op de sportles-
sen. De jeugdlessen judo, karate en 
jiujitsu komen per direct te verval-
len. Omdat 15 juli de laatste dag zou 
zijn voor de vakantieperiode valt 
dus één week uit. Alle overige bin-
nenlessen liggen deze en komende 
week stil. Ondertussen zullen de 
grote houten zaal en de Dojo door 
een team van experts worden 
schoongemaakt.
Tussen nu en twee weken is het 
plan door middel van tenten op 
het parkeerterrein tijdelijke kelder-
ruimtes en wellicht een minibar te 
creëren. De buitenlessen gaan door 
volgens rooster. Indien er verza-
meld werd bij de sportschool alvo-
rens naar buiten te gaan blijft dat 
gehandhaafd.
Kijk voor meer informatie op www.
nauwelaerts.nl. x

Brand verwoest de sauna van
Sportacademie Nauwelaerts

Veel rookschade in gehele pand

(Foto: Michel van Bergen).
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bentveld/zandvoort - Op 2 febru-
ari 2012 had kunstverzamelaar J.C.H. 
Bakker besloten definitief af te zien 
van plaatsing van het kunstwerk 
waar volgens de ontwerpers verwij-
zingen in zaten naar de holocaust. 
Vervolgens besloot het college om de 
afgegeven vergunning in te gaan trek-
ken. Tot veler verassing gaat Bakker 
op 9 mei met een zienswijze tegen dit 
voornemen in verzet. Hij vindt dat het 
hekwerk er alsnog moet komen. Maar 
het college houdt de rug recht. Op 3 
juli besluit het om de vergunning toch 
in te trekken.

door Ruud Vader

Een dag later, op 4 juli, geeft Zand-
voort een persbericht uit: "Burge-
meester en wethouders van Zand-
voort hebben in hun vergadering 
van 3 juli 2012 besloten de vergun-
ning in te trekken voor een kunst-
werk op landgoed Groot-Bentveld. 
In 2010 is deze vergunning verleend.  
(…) Het college is van mening dat 
na verlening van de vergunning 
pas gebleken is dat de vergunning-
houder relevante informatie bij het 
indienen van de aanvraag niet heeft 
verstrekt. Zo is niet gemeld dat het 
kunstwerk verwijst naar de Tweede 
Wereldoorlog. Ook heeft hij het 
college niet geïnformeerd over een 

privaatrechtelijke overeenkomst 
tussen omwonenden en de vergun-
ninghouder die plaatsing van het 
kunstwerk op de beoogde locatie 
verbiedt. Een andere overweging 
van het college was dat de vergun-
ninghouder heeft aangegeven het 
beeld pas over geruime tijd te wil-
len plaatsen. 
De Wabo en het beleid van de 
gemeente Zandvoort bepalen dat 
indien een vergunning gedurende 
één jaar ongebruikt blijft, deze 
wordt ingetrokken. Het college 
hoopte dat constructief contact 
met en tussen alle betrokkenen 
zou leiden tot een oplossing. Er is 

onderzocht of de betrokkenen er 
met elkaar uit wilden proberen te 
komen. Inmiddels is duidelijk dat 
dit niet zal lukken. Dat respecteert 
het college."

Omwonenden
De buurtbewoners zijn blij met de 
actie van het college. Woordvoer-
ders Gerard en Wim Post (geen 
familie -red.): "Wij hopen nu echt 
dat de heer Bakker in ziet dat een 
vergunning die op onjuiste gronden 
is afgegeven voor een omstreden 
bouwsel op een verkeerde plaats, 
echt niet kan." Toch is de buurt nog 
niet helemaal tevreden. "Als resul-

taat van de hele affaire staat er nu 
een hoge haag, waardoor de fraaie 
zichtlijn vanuit de Merellaan en de 
Taxuslaan op het landgoed hele-
maal is afgesloten. Bovendien staat 
die haag niet alleen op een plek die 
risico's oplevert voor onze riolen, 
maar ook wordt ons de toegang 
belemmerd tot de rioolput voor 
periodiek onderhoud. Wij hopen 
dat Bakker de zichtlijn, waarvan de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
heeft gezegd dat het belangrijk is 
om die voor het monument in stand 
te houden, weer herstelt." x

Vergunning hekwerk nu definitief ingetrokken
College wijst verzet van eigenaar Groot Bentveld af

overveen - Een grote boom naast de 
vijver bij het gemeentehuis van 
Bloemendaal is vorige week woens-
dagmiddag omgevallen. De boom 
viel rond 16.30 uur met een enorm 
kabaal om. Enkele medewerkers 
van de gemeente Bloemendaal 
zagen het vanuit het gemeente-
huis gebeuren. De brandweer werd 

opgeroepen om de situatie te con-
troleren. Voor de brandweer viel er 
verder niets meer te doen, waarop 
zij direct weer terugkeerde. De 
boom is de afgelopen week klein 
gezaagd. x

Boom legt het loodje

(Foto: Rowin van Diest).

haarlem/regio - In verband met reno-
vatie is de Prinsenbrug van 24 sep-
tember tot en met 12 november afge-
sloten voor alle verkeer. Het verkeer 
wordt dan omgeleid via de hoofdwe-
gen van de stad. Hiermee probeert de 
gemeente te voorkomen dat verkeer 
op kleinere wegen en in de wijken 
komt vast te staan. Het college heeft 
het omleidingsplan afgelopen week 
vastgesteld nadat het ter inspraak is 
voorgelegd aan de stad. Tijdens de 
inspraakperiode zijn twee reacties 
ingediend. Het oorspronkelijke plan 
is hierdoor niet gewijzigd.

Het verkeer van buiten de stad dat 
van oost naar west wil en anders-
om, wordt om de stad heen geleid 
via de Schoterbrug (noord) en de 
Buitenrustbruggen (zuid). Ook ver-
keer in noord-zuid richting wordt 
zoveel mogelijk om het centrum 
heen geleid. Verkeer stad in volgt 
de bewegwijzerde parkeerroutes en 
komt via de Catharijnebrug, Lange-
brug of de Buitenrustbruggen. De 
Catharijnebrug is in deze periode 
afgesloten voor verkeer stad-uit. 
Voor fietsers blijft deze brug in twee 
richtingen open. Verkeer stad uit 
wordt omgeleid naar de westkant 
van de stad of rijdt via de Waar-
derbrug, Langebrug of Buitenrust-
bruggen. De Verspronckweg-Zuid 
is deze periode afgesloten richting 
het centrum. In beide werken moet 

het verkeer richting de Prinsenbrug 
worden omgeleid. Deze werken 
kunnen daarom gelijktijdig plaats-
vinden.
De afsluiting van de Prinsenbrug 
zorgt voor meer verkeer op de ande-
re routes. Ondanks de omleidingen 
en maatregelen om de doorstro-
ming te verbeteren, zullen daarom 
vertragingen ontstaan. Hoe goed de 
stad bereikbaar blijft, is deels afhan-
kelijk van de verkeersmaatregelen 
en deels van de weggebruiker zelf; 
hoe meer verkeer de omleidings-
routes volgt, hoe kleiner de kans 

is dat het vastloopt. Ook kan men 
overwegen de auto te laten staan en 
de fiets te pakken.

Renovatie
De Prinsenbrug (tussen de Oude-
weg en het Prinsen Bolwerk) ver-
keert in slechte staat. Daarom vindt 
na de zomer een renovatie plaats.  
De werkzaamheden zorgen ervoor 

dat de brug veiliger en stiller wordt 
en de komende jaren weinig onder-
houd nodig heeft. Met de renovatie 
komt een einde aan de noodre-
paraties die de afgelopen jaren 
regelmatig nodig waren en ook 
woensdagnacht weer plaatsvinden. 
Vanwege de werkzaamheden is van 
24 september tot en met uiterlijk 
12 november 2012 geen verkeer 
mogelijk over de Prinsenbrug. Van 
17 september tot en met 12 novem-
ber 2012 is het basculegedeelte van 
de Prinsenbrug afgesloten voor het 
scheepvaartverkeer. De hefbrug 

blijft beschikbaar.
Voor en tijdens de werkzaamheden 
kijkt men voor actuele informatie 
op de website www.haarlem.nl/
prinsenbrug/, die met een QR-code 
met een mobiele telefoon direct te 
benaderen is. Hier kan men ook 
de omleidingskaart raadplegen en 
deze als bladwijzer op een mobiele 
telefoon installeren. x

Omleidingen over hoofdwegen
tijdens afsluiting Prinsenbrug

Gemeente: "Medewerking automobilisten nodig"

Vanwege de werkzaamheden is van 24 september tot en met uiterlijk 12 november 2012 geen verkeer mogelijk over de 
Prinsenbrug (Foto: R.S.P. ©2012).

zandvoort - De politie heeft vori-
ge week donderdag drie jon-
gens aangehouden die verdacht 
worden van brandstichting bij 
een strandtent aan de Strandaf-
gang de Faveuge in Zandvoort. 
Het drietal, 15, 17 en 18 jaar uit 
Amsterdam, heeft rond midder-

Brandstichting nacht onder andere strandstoe-
len, schermen en banken in brand 
gestoken. De brandweer was er 
tijdig bij en kon de brand snel 
blussen. De verdachten zaten in 
de trein hardop te praten over de 
brandstichting, waarna de politie 
hen donderdag rond 01.30 uur 
aan het Stationsplein in Haarlem 
kon aanhouden. x

Ja,  ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van o.a. deze 
krant in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)

 Vakantiewijk   Vaste wijk

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke dingen 
gaan doen, maar dat kost handenvol geld.
Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt 
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s om je 
vakantie plezierig te maken.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar Buijze 
Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt ons ook mailen: secretariaat@buijzebestelnet.nl
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Kom na school ook bij Robinson!
Robinson Kinderopvang opent op 
1 oktober 2012 een NSO in Overveen. 
Bij onze locatie ‘t Zijltje is veel  te beleven 
na school: spelen, muziek maken bij de 
Muziekschool, zwemles volgen bij een 
zwemschool in de buurt of gewoon even 
lekker chillen. Alles is mogelijk! 

Bel voor meer informatie of inschrijven 
023-70 70 107 

of kijk op www.robinson.nl 
U betaalt bij ons geen inschrijfgeld!

Op onze locatie ‘t Zijltje bieden we ook 
kinderdagopvang, er zijn nog plaatsen beschikbaar!
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Heropeningsactie
vernieuwde 
Julianalaan

10 cent 
korting

De actieperiode loopt van 15 t/m 22 juli 2012 

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 13 juli

Alceste

20.15 | De kracht van liefde over-
wint alles. Laat je meeslepen door 
een roerend verhaal, door beto-
verende muziek en door een ver-
rassende enscenering: Haarlems 
Koor Lokaal met de opera Alceste 
van Christoph Willibald Gluck. 
€ 23,- [studenten en t/m 16 jaar 
€ 19,50]. Stadsschouwburg Haar-
lem. Zie ook www.haarlemskoor-
lokaal.nl

The Royals

21.00 | Muzikale juweeltjes afge-
wisseld met swingende hits en 
golden classics in een combinatie 
van zang, gitaar, bas en percussie. 
€ 5,- [18+ en legitimatie verplicht]. 
Holland Casino Zandvoort.

Zaterdag 14 juli

Aruba Beachtennis Tour

10.00 | Iedereen kan het spelletje 
spelen, je hoeft geen tennissers te 
zijn, badmintonner of volleybal-
ler. De nadruk van dit evenement 
ligt op gezelligheid, tennissen, 
Corona, zon, zee en strand. € 15,- 
p.p. [leeftijd 20-40 jaar]. Mango's 
Beachbar, Boulevard Barnaart 15 
in Zandvoort. Meer informatie 
en inschrijven: www.beachten-
nisevents.nl

Viool en orgel

15.00 | Violiste Leonie Bot en orga-
nist Ton van Eck spelen werken 
van J.S. Bach en Julius Röntgen. 
Gratis [na afloop collecte]. Kathe-
drale Basiliek Sint Bavo, Leidse-
vaart 146 in Haarlem.

Beats on the Beach

18.00 | Speciaal voor de thuisblij-
vers die toch graag het ultieme 
Ibiza-gevoel willen beleven. 
Beachclub Take Five, strandaf-
gang Paulus Loot 5 in Zandvoort. 
Gratis.

Zondag 15 juli

Duo Puur

14.00 | Fluittiste Petra van den 
Dolder-Heida en harpiste Anne-
greet Rouw spelen werken van 
o.a. Andriessen, Faure, Mar-
chesi, Piazolla en Monti. Gratis 
[na afloop collecte]. De Stompe 
Toren, Kerkweg in Spaarnwoude. 
www.stompetoren.nl

Klassiek strijkconcert

15.00 | Kerkpleinconcert met dit 
keer een concert van het Dingstee 
Kwartet. € 5,-. Protestantse Kerk, 
Kerkplein in Zandvoort. www.
classicconcerts.nl

Frank in Person

18.00 | Frank In Person brengt in 
zijn show de mooiste ballads, de 
lekkerste swing en de bekendste 
meezingers uit het repertoire van 
The Voice. Een DJ verzorgt verder 
jazz en easylistening. € 5,- [18+ 
en legitimatie verplicht]. Holland 
Casino Zandvoort.

heemstede - Project Fors gooit het 
met de klucht 'De Flat van Jet' eens 
over een hele andere boeg. Met deze 
klucht van Haye van der Heyden 
brengt Project Fors de eerste editie 
van het Forse Lach Theater (FLT) en 
schotelen de makers het publiek een 
avond vol overspel, misverstanden 
en deuren slaan voor. Kortom, een 
avondje ouderwets schuddebuikend 
lachen voor het hele gezin.

door Christa Warmerdam
De klucht wordt nog weleens 
onderschat maar dit is een fout die 
Project Fors niet wilde maken. Om 
het genre goed onder de knie te krij-
gen volgden de spelers en regisseur 
zelfs een masterclass bij 'de koning 
van de klucht' John Lanting. De nu 
83-jarige Lanting trok tot 1996 volle 
zalen met zijn 'Theater van de Lach'. 
Lanting was onder de indruk van 
wat de spelers lieten zien tijdens 

zijn masterclass en heeft zelfs toe-
gezegd naar één van de voorstellin-
gen te komen kijken.
Volgens acteur Rutger Visser en 
regisseur Nel Lasschuit is 'De Flat van 
Jet' een klucht met een vette knip-
oog. "Kluchten worden nog maar 
weinig gespeeld en misschien komt 
dat wel omdat het een van de moei-
lijkste genres is", legt Lasschuit uit. 
"Je moet een klucht  namelijk niet 
'lollig' maar serieus spelen. Timing 
is een van de belangrijkste dingen 
in dit genre. Je moet een grap niet 
uitspelen, als je dat  doet wordt het 
plat en zeker niet lolliger. Het gaat 
bij dit stuk constant om incasseren 
en reageren en dat moet je snel en 
alert doen."

Lasschuit werd gevraagd de regie te 
doen voor deze productie nadat het 
team van Project Fors (Rutger Visser, 
Marcel Kragt en Rieneke Sengers) 
haar voorstelling 'Bemoeizucht' bij 
de KTG had gezien. Lasschuit: "Toen 
ze dat stuk gezien hadden, hadden 
ze meteen zoiets van: dat willen 
wij ook. Ik heb meteen ja gezegd 
want het mooie van Project Fors is, 
dat je als regisseur zelf mag zeggen 
welke acteurs je voor een stuk wilt 
hebben."
In 'De Flat van Jet' draait alles om 
Jet die niet alleen van haar minnaar 
maar ook van haar flat af wil. Zoals 
het hoort in een goede klucht gaat 
dit niet zonder slag of stoot. Rutger 
Visser: "Er wordt heel wat afgerend 

op het toneel. Het spelen van een 
klucht is heel intensief, ik heb zelf 
maar een kleine rol maar ben wel 
veel op toneel. Bij de hoofdrolspe-
lers, Evelyn van Houten en Herman 
van der Meulen staat soms het 
zweet op de rug."

Gewaagd
Uniek aan deze voorstelling is dat 
er geen toegangsprijs geldt, maar 
dat het publiek na afloop een cash 
donatie kan doen. In deze tijd van 
minder subsidie en tegenvallende 
kassa opbrengsten een gewaagde 
onderneming. Visser: "Wij hebben 
genoeg vertrouwen in het publiek 
dat ze ons niet zullen laten vallen. 
Wij gaan in ieder geval ons best 
doen om er een mooie en hilarische 
avond van te maken. Aan het eind 
van avond zullen we dan wel zien 
hoeveel het publiek daar voor over 
heeft."
'De Flat van Jet' van Haye van der 
Heyden, door Project Fors, regie Nel 
Lasschuit, is vrijdag 13 en zaterdag 
14 juli aanvang 20.15 uur te zien in 
Theater Casca de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Reserveringen via 
06-30863835 of info@projectfors.nl 
Prijs: naar draagkracht (geen pin 
aanwezig). Kijk voor meer informa-
tie op www.projectfors.nl. x

Klucht met vette knipoog
'Forse Lach Theater' speelt De Flat van Jet

Acteur Rutger Visser en regisseur Nel Lasschuit. "Kluchten worden nog maar 
weinig gespeeld en misschien komt dat wel omdat het een van de moeilijkste 
genres is. Je moet een klucht  namelijk niet 'lollig' maar serieus spelen" (Foto: 
Christa Warmerdam).

De cast van De Flat van Jet met John 
Lanting (Publiciteitsfoto).

velserbroek - Drie middagen feest 
voor kinderen en ouders. Kinderyoga 
de Bloementuin biedt deze zomer op 
de vrijdagmiddagen 20 en 27 juli en 
3 augustus een tuin vol fleurige acti-
viteiten aan. Denk bijvoorbeeld aan 
kinderyoga, Afrikaanse dans, ouder/
kind relaxmassages, knutselen of 
paardjes aaien. Eigenlijk te veel om 
op te noemen. Locatie is boerderij 
Landzicht aan de Hofgeesterweg 6 in 
Velserbroek.
 
Ouders die zin hebben om even lek-
ker uit te rusten, kunnen terecht in 
de loungehoek met een kopje krui-
denthee uit de tuin van Els en mis-
schien wel met een massage erbij. 
Bezoekers kiezen zelf hoeveel pret 
ze aankunnen. Een losse workshop 
kost € 8,- voor het knutselen, paard-
je aaien en borstelen. Muffins ver-
sieren kun je voor € 3 en een hele 
middag kost € 20,-.
Voor ouders bestaat er de mogelijk-
heid van een lichaamsmassage á € 
25,- voor een uur, of een hoofd/voet 
van circa twintig minuten voor € 
7,50. Een massage voor kinderen 
van een half uur kost € 12,50. Aan-
melden voor een massage kan bij 
Nancy Kastrop via famksatrop@
msn.com.
De middagen zijn steeds van 13.00 

tot 17.00 uur. Aanmelden voor één 
van de activiteiten of een middag 

kan bij Annet van de Rhee via 06-
21848939 of info@kinderyogade-

bloementuin.nl. Hieronder het 
zomerprogramma:

Vrijdag 20 juli
13.00-13.45 uur: Knutselen en je 
eigen wenshart maken. 14.00-15.00 
uur: Workshop kinderyoga avon-
tuur. 15.15-16.00: Dierenuurtje met 
paardje aaien en borstelen. 16.15-
17.00 uur: Workshop Afrikaanse 
kinderdans door Marie-Pierre Adou 
uit Ivoorkust.

Vrijdag 27 juli
13.00-14.00 uur: Workshop ouder/
kind yoga. 14.15-15.00 uur: Die-
renuurtje met paardje aaien en 
borstelen. 15.15-16.00 uur: Work-
shop Afrikaanse kinderdans. 16.15-
17.00 uur: Workshop relaxmassage 
ouder/kind.

Vrijdag 3 augustus
13.00-14.00 uur: Workshop kindery-
oga. 14.15-15.00 uur: Muffins versie-
ren. 15.15-16.00 uur: Dierenuurtje 
met paardje aaien en borstelen. 
16.15-17.00 uur: Workshop yoga-
spelletjes in de Yogatuin met de 
regenboogparachute en Megabal.
Het programma is ook terug te 
vinden op www.kinderyogadebloe-
mentuin.nl. x

Drie middagen vol fleurige activiteiten
Het Zomertuin Festival voor kinderen én ouders

(Publiciteitsfoto).
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aerdenhout - "Ik heb speciaal mijn wet-
houderskleren aangetrokken, want bij 
een opening moet het allemaal een 
beetje deftig gaan", zegt Ton Brug-
geman. De Bloemendaalse wethou-
der van cultuur en onderwijs opende 
vrijdag 6 juli een foto-expositie op 
Schoolvereniging Aerdenhout-Bent-
veld. Het hele schooljaar hebben de 
leerlingen extra aandacht besteed aan 
foto, nieuwe media en film. Het project 
werd afgesloten met een foto-expo-
sitie van foto's die op een originele 
manier geëxposeerd werden. De wet-
houder kreeg van een aantal kinderen 
een rondleiding langs alle kunstwer-
ken en was diep onder de indruk van 
wat hij aantrof bij de Aerdenhoutse 
basisschool.

door Christa Warmerdam

Volgens Bruggeman is de SAB een 
prachtige school en door de exposi-
tie wordt de school nog een beetje 
extra mooier. Dat de kinderen zulke 
mooie kunstwerken en foto's kun-
nen maken komt onder anderen 
door Margriet Winkelman. Winkel-
man is docent beeldende vorming en 
drijvende kracht achter de expositie. 
Bruggeman: "Jullie zijn best wel een 
beetje verwend dat jullie een spe-
ciale juf hebben want er zijn maar 
weinig scholen in Noord Holland die 
iets aan kunstvorming doen."
De lessen hebben hun vruchten 
afgeworpen want de foto's die de 
leerlingen gemaakt hebben zien er 
allemaal piekfijn uit. Een opvallen-
de is zeker ook de serie fraaie onder-

waterfoto's. Voordat Bruggeman de 
expositie voor geopend verklaart, 
mag hij eerst nog twee prijzen uit-
delen. De kinderen kregen vooraf 
een opdracht mee. Leerlingen van 
de onderbouw moesten hun knuffel 
op een bijzondere plek fotograferen. 
De bovenbouwers moesten laten 
zien wie ze zijn, zonder zelf op de 
foto voor te komen.
Babette van de onderbouw maakte 
van haar knuffel een mooie foto, zij 
krijgt dan ook van de wethouder 
een mooi T-shirt met daarop de win-
nende foto. Bij de bovenbouw is het 
Alex die volgens de jury de mooiste 
foto maakte. De foto van de 10-jarige 
is dan ook heel bijzonder en het is 
goed te zien dat ze de opdracht goed 
heeft begrepen. Op een deken heeft 
ze al haar nagellakflesjes, zo'n zes-
tig stuks, parfumflesjes, make-up 
artikelen, kleding en tassen gelegd. 
Aan de zijkant van de foto staat 
groot 'Lady Gaga'. De compositie en 
de kleuren van de foto zijn perfect. 
De foto spreekt eigenlijk voor zich. 
"Ik noem de foto 'Alex zonder Alex", 
legt de prijswinnares uit. "Toen ik 
hoorde van de expositie dacht ik 
eerst: 'ik ga er niet te veel tijd aanbe-
steden, want ik win toch niet'. Maar 
ik wilde toch wel graag meedoen en 
heb toen samen met mijn vriendin 
dit bedacht."
Hoewel de foto anders doet vermoe-
den, loopt Alex niet met een dikke 
laag make-up op haar gezicht door 

school. Lachend legt ze uit: "Nee 
hoor, soms doe ik een beetje make-
up op als ik een feestje heb maar ver-
der niet." Alex wil, ondanks haar suc-
ces, geen fotograaf worden. "Ik wil 
topmodel of dokter worden maar 
misschien word ik het wel allebei."
Docent Margriet Winkelman is 
trots op haar leerlingen. Ze hoefde 
niet in haar eentje te kiezen wie de 
beste foto gemaakt heeft. "Gelukkig 
niet, want het was echt heel moei-
lijk. De kinderen hebben allemaal 
zulke mooie foto's en kunstwerken 
gemaakt dat we met het hele team 
gestemd hebben. We hebben ano-
niem gestemd zodat we elkaar niet 
konden beïnvloeden." x

Bijzonder creatief
Foto-expositie Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld

Wethouder Ton Bruggeman laat zich door de kinderen rondleiden langs alle 
kunstwerken (Foto: Christa Warmerdam).

De beide winaressen Babette en Alex (Foto: Christa Warmerdam). x

bennebroek - Vorige week woens-
dag zijn alle leerlingen van de St. 
Franciscusschool uit Bennebroek 
naar de Pathé bioscoop in Haarlem 
geweest om de film 'Brammetje 
Baas' te bewonderen. Er was een zaal 
speciaal gereserveerd voor de ruim 
220 leerlingen. Wat het namelijk 
allemaal zo bijzonder maakt, is dat 
vorig jaar tijdens de zomervakantie 
alle school scènes op deze school zijn 
opgenomen. Ook diverse kinderen 
en ouders van deze school hebben 

in deze film gefigureerd. De reacties 
van de kinderen waren geweldig, ze 
herkenden elkaar op het grote doek 
en hadden dolle pret om alle situa-
ties waarin Brammetje in verzeild 
raakte. Directeur Loek Hogenes: 
"Het was een geweldige ervaring 
om met de hele school deze film 
te bekijken. Een absolute aanrader 
voor kinderen, leerkrachten maar 
ook zeker voor de ouders." x

Een school als figurant

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zaterdag 21 en 
zondag 22 juli worden de Open Dagen 
gehouden bij Amateur Tuinvereniging 
De Hofgeest. De tuinleden hebben 
gezorgd voor een tentoonstelling van 
zelfgekweekte groenten, planten, 
bloemen en fruit. Het publiek mag de 
winnaar aanwijzen.

Er zijn open tuinen te bezichti-
gen, de Fuchsiavereniging houdt 
een tentoonstelling van tientallen 
fuchsia's en verkoopt jonge plan-
ten, op het centrale plein kan men 
genieten van gebakken vis, vers-
gerookte zalm, haring, poffertjes 
en saté. De kinderen kunnen zich 
laten schminken, mogen cakes 
versieren en kunnen meedoen aan 
een leuke speurtocht. Voor ieder 
kind is er een ijsje. Speciaal voor 
de kinderen is de Japanse papier-
maker aanwezig. Er zijn sieraden, 
zeepjes, 3-D kaarten, kaarten van 
aquarellen, zelfgemaakte jams, 
er is een wijnproeverij, er wordt 
gedemonstreerd hoe je manden 
vlecht en bij de Derde Wereld win-
kel kan men ook mooie cadeautjes 
kopen. Er is parkeergelegenheid, 
maar aangeraden wordt om indien 
mogelijk per fiets te komen. ATV 
De Hofgeest is te vinden aan het 
Spekkenwegje 2 in Santpoort-
Noord. Zaterdag 21 juli van is de 
open dag van 12.00 tot 18.00 en 
zondag 22 juli van 11.00 tot 16.30 
uur. x

ATV De Hofgeest

heemstede - Tot 9 september expo-
seert Marianne de Haast-Briaire 
haar schilderijen en beelden in 
speksteen in de Bibliotheek Heem-
stede aan het Julianaplein 1 in 
Heemstede. De tentoonstelling is 
gratis te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek. Mari-
anne exposeert met kleurrijke schil-
derijen in acrylverf en gemengde 
technieken. Deze laatste techniek 
geniet haar voorkeur; met kleur 
en diverse materialen komt zij tot 
verrassende resultaten. Haar stijlen 
zijn divers. Zij volgde lessen ook in 
andere technieken zoals aquarel en 
olieverf. Zelf gaf zij schilderles in 
de Pauwehof te Heemstede. Tevens 

geeft zij workshops voor kleine 
groepjes in acrylverf en gemengde 
technieken bij haar thuis. Kijk voor 
meer informatie op www.biblio-
theekhaarlem.nl, of neem contact 
op met Marianne de Haast-Briaire 
via 06-176886673. x

Schilderijen en beelden

(Publiciteitsfoto).

haarlem - In het Kennemer Gast-
huis locatie zuid exposeert Annet 
Koper van 1 juli tot en met 31 
september haar schilderijen met 
als titel 'Art is an expression of 
emotion'. De werken zijn vol 
kleur, soms abstract, soms figu-
ratief en met een knipoog naar 
de oude meesters. Annet Koper 
heeft een voorkeur voor kleurrijk, 
abstract en modern. Ze maakt de 
schilderijen vooral in olieverf en 
acrylverf, waarbij ze de combina-
tie met gips, papier, zand en zelfs 
borduurwerk niet schuwt. Inspi-
ratie komt uit de wereld om haar 
heen en vooral uit de natuur. Haar 
voorkeur gaat uit naar vormen en 
kleuren waarvan je blij wordt. De 

kunstenares is in 2001 met schil-
deren begonnen en heeft haar 
vaardigheden en technieken in 
verschillende ateliers ontwik-
keld. Inmiddels heeft zij verschil-
lende exposities in Zandvoort en 
Heemskerk gehad. x

Kunst als uiting van emotie

(Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt



op het terrein. Zelf boetseert zij veel 
aan de hand van de dieren en zal 
op de ruïne twee workshops geven 
met een levende kip als model. Het 
is een 'Orpingtonkip', een beetje 
ronde vorm kip. "Als je hem denk-
beeldig in een vierkant zet, is het net 
een dik hart: zijn kop is net zo groot 
als zijn staart, een soort hartvorm. 
Een kip is interessant als model: 
behalve de algemene vorm zijn er 
ook allemaal 'onderdelen' ònder de 
veren. Daardoor gaan die veren ook 
net even anders staan ten opzichte 
van elkaar. Om dat te boetseren is 
het belangrijk om alles goed te posi-
tioneren en onderscheid te maken 
waar alles precies zit. De workshop 
zal niet alleen heel leuk zijn maar 
zeker ook heel leerzaam."
Per workshop is er plaats voor maxi-
maal zeven personen. De workshops 
zijn op zaterdag 21 juli en zondag 29 
juli van 12.30 tot 16.30 uur. Kosten 
bedragen € 45,- per middag inclusief 
picknicklunch buiten. Inschrijven 
kan via info@hors-art.nl onder ver-
melding van boetseren met datum.

Workshops fotografie
Fotografe Yoshina Davelaar geeft 
individuele begeleiding aan twee 
workshops fotografie. Deze work-

shops zijn geschikt voor de begin-
nende fotograaf, maar ook voor de 
ervaren amateurfotograaf. Het eva-
lueren van de gemaakte foto's zal 
ook onderdeel van de dag vormen. 
De eerste workshop is op woens-
dag 18 juli van 10.00 tot 17.00 uur. 
Kosten: € 55,- inclusief entree en 
picknicklunch in de beeldentuin. 
De tweede workshop vindt plaats 
op zaterdag 21 juli van 10.00 tot 
13.00 uur, deze workshop kost € 40,- 
inclusief entree en picknicklunch. 
Aanmelden kan via info@hors-art.
nl onder vermelding van de foto-
workshop met datum.
Locatie van de tentoonstelling en 
van de activiteiten: Ruïne van Bre-
derode, Velserenderlaan 2 in Sant-
poort-Zuid. Open: 5 juli tot en met 
5 augustus 2012, op woensdag tot 
en met zondag van 10.00 tot 17.00 
uur. Toegang Ruïne: volwassenen € 
3,- en kinderen van 3 tot en met 12 
jaar € 1,50.
Kijk voor alle activiteiten, data en 
aanmelding workshops en voor 
werk van alle exposanten op www.
beeldentuinsantpoort.nl. x
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santpoort-zuid - Afgelopen zondag-
avond vond de officiële opening 
plaats van de beeldentuin bij de 
Ruïne van Brederode. De inleidende 
woorden werden gesproken door Wim 
Westerman, wethouder cultuur van 
Velsen. Vanwege de grote opkomst 
werd alle aanwezigen verzocht zich 
op te stellen in de tuin, van waaruit 
goed zicht was op het 'bordes' met 
de sprekers en de kunstenaars. Het 
was even spannend of het droog zou 
blijven, ook toen organisator Yvonne 
Piller daarna de kunstenaars ging 
voorstellen. Maar de paraplu's kon-
den dicht blijven.

door Louise Leupen

Iedereen genoot zichtbaar, mede 
door de sfeer van de locatie. Een 
van de aanwezigen: "Ik heb wel 
eens eerder beeldentuinen bezocht, 
maar nog nooit op een ruïne. Som-
mige exposities zijn te groot of het 
is op enorme grasvelden. Maar dit 
is een bijzondere plek met veel ver-
schillend werk dat hier goed tot zijn 
recht komt."

Op een puntje staan
Eén van de exposanten is de in 
Haarlem geboren Virginie van den 
Boorn (1951). Zij maakt geabstra-
heerde figuratieve kunst, waarbij 
zowel mensen als dieren een grote 
rol spelen. Zo'n 25 beelden zijn 

tijdens deze expositie van haar te 
zien. Van den Boorn is een blije 
persoonlijkheid en straalt veel ple-
zier en energie uit wanneer ze over 
haar werk vertelt. Voordat ze aan 
een beeld begint heeft ze al een 
vorm in gedachten. Die gaat zij dan 
eerst tekenen, vervolgens maakt ze 
er een staketsel van en daarna een 
wassen beeld of van klei. Bij haar 
beelden vindt ze het heel spannend 
als ze 'echt op een puntje' staan. Bij-
voorbeeld bij een haas die ze maakt: 
die staat dan op één poot en hangt 
met zijn hele lijf in de lucht. Met 
een heel dunne verbinding is het 
beeld verbonden aan de console. 
Het valt net niet om. Er zit een soort 
balans in. Ze is dol op dieren. "Soms 
heb ik dan een hazenbui; dan komt 
er een hele serie hazen."
Het leuke van werken met brons 
vindt Van den Boom dat het drie-
dimensionaal is en dat het op een 
heel spannend punt kan blijven 
staan. Zoiets lukt niet met klei want 
dan breekt het af of zijn er allemaal 
steunpunten nodig. Met hout lukt 
dat ook maar gedeeltelijk. "Eigenlijk 
kan alleen brons dat en dan alleen 
met een steunpunt in een stenen 

voet, want anders breekt het ook 
af." Blijkbaar is het altijd wel passen 
en meten. "Het luistert heel nauw. 
Als een bronsgieter een haas iets te 
recht maakt, dan is er niks meer 
aan. Hij moet echt omhóóg met zijn 
achterste om op een poot te kunnen 
staan, en dan moet er ook een hele 
zware pin in en dat moet dan nèt 
allemaal kunnen." Dat moet dan 
gesoldeerd worden anders zakt het 
weer naar beneden. Wanneer het 
beeld bij de gieter uit de mal komt, 
is zij er bij. "Dan gaan we samen 
kijken en ik geef hem dan allerlei 
aanwijzingen." Om haar ideeën te 
kunnen verwezenlijken heeft ze 
wel heel zware stenen consoles 
nodig. "En dat is wel eens lastig, een 
heel gesjouw!" lacht ze. Zo staan er 
twee grote libelles op de expositie 
met een énorm gewicht eronder. 
Die consoles laat ze maken en dan 
komt de pin aan het beeld. Die pin-
constructie moet heel goed geboord 
worden in de hardstenen console, 
dit doet ze zelf. Het beeldhouwen 
bevalt haar ontzettend goed.

Drijfhout
Behalve beelden van brons zijn er 
ook twee beelden van drijfhout, 
gemaakt door Marjolijn de Bruin. 
Eerst maakt ze daarvoor een frame 
van roestvrijstaal waarbij ze zaagt 
en buigt totdat er een soort geraam-
te ontstaat. Daaromheen komt het 
hout. De Bruin heeft zelf paarden 
en de kennis die ze daarmee opdoet 
gebruikt ze in haar werk. In het 
hout zie je de spieropbouw van 
het paard. "Ik kijk hoe de spieren 
lopen. Waar zit het aangehecht? En 
waar gaat het heen? En dat vertaal 
ik dan in hout." In de beeldentuin is 
ook bronzen werk van haar te zien 
met verschillende thema's, waaron-
der ook bijvoorbeeld een ballerina. 
Haar beelden zijn een verstilde 
beweging van nèt dat ene moment 
en je verwacht dat de beweging zó 
weer verder zal gaan. 

Boetseren in klei
Exposant Wilma Hoebee heeft haar 
atelier op een zorgboerderij en is 
altijd omringd door dieren. Als zij 
uit het raam kijkt dan ziet zij met-
een al een paard staan, ze ziet koei-
en en er zijn allemaal kippen vrij 

Beelden in balans
Officiële opening beeldentuin Ruïne

Wim Westerman, wethouder cultuur van Velsen complimenteert organisator 
Yvonne Piller. Naast hen zijn van links naar rechts te zien de kunstenaars Jeroen 
van der Leeden, Wilma Hoebee, Marjolijn de Bruin, Gerard Brouwer, Virginie 
van den Boorn, Nynke Schepers, Van der Vegt, Joop Hemelrijk en Yvonne Piller 
(Foto: Louise Leupen).

Het zicht op de expositie vanuit een 
van de torenkamers (Foto: Louise 
Leupen).

Behalve heel veel verschillende beelden zijn er boven in de torenkamer ook 
grote bloemenschilderijen van Van der Vegt. Veel bezoekers maakten van de 
gelegenheid gebruik om op deze avond met de verschillende kunstenaars over 
hun werk te praten. Kunstenaar Van der Vegt (links) werkt in maar liefst drie 
ateliers, waaronder ook in Ruigoord, de oude kunstenaarskolonie. Hij schildert 
bloemen op een heel eigen manier: met lange stelen zonder blad en op een 
heel groot formaat. Van zijn werk zijn ook kleurrijke boeken met deze 'Flowering 
Beauties' verschenen (Foto: Louise Leupen). x

santpoort-zuid - Het programma-
boekje 2012/2013 is uit. De Vereni-
ging Santpoorts Belang is er weer in 
geslaagd een gevarieerd pakket aan 
cursussen, lezingen en workshops 
samen te stellen; zowel in kwantita-
tieve als in kwalitatieve zin mag het 
interessant genoemd worden. Er  zijn 
allerlei cursussen op het gebied van 
bewegen, bridge, computer, fotogra-
fie, gezondheid, handvaardigheid, 
kunst en cultuur, muziek, talen, teke-
nen en schilderen.

Nieuw bij de categorie Bewegen 
is een combinatiecursus Yoga en 
Pilates op de maandagmorgen. 
In de categorie Creatief treft men 
naast diverse cursussen Quilten 
natuurlijk ook weer de Schilder- 
en Tekencursussen. Verder zal ook 
dit jaar de heer Matsumoto diverse 
workshops verzorgen, zoals Japans 
keramiek.
In de categorie Gezondheid kan 
men een cursus Reanimatie inclu-
sief het gebruik van een automa-
tische defibrillator volgen of de 
kennis daarover weer opfrissen. 
Verder kan men ook deelnemen 
aan een workshop Hoofd- of voet-
massage.
Naast de verschillende mogelijk-
heden om in 't Brederode Huys te 
bridgen, start in september ook 
weer met een Beginnerscursus 
Bridge. Ook is er weer een cursus 
Kennismaken met de computer 
en diverse vervolgcursussen op dit 
gebied. 
In de categorie Kunst en Cultuur is 
er een cursus over het Humanisme 
of kunnen geïnteresseerden door 
de Geschiedenis van de filosofie 

wandelen. Interessant is de cursus 
over de opkomst van het fascisme, 
alsook de cursus over het ontstaan 
van Europese staten en naties. 
Zeker de moeite waard is de cur-
sus over de ontwikkeling van IJ tot 
Noordzeekanaal.
Op het gebied van kunstgeschiede-
nis leidt drs. A. Kroeze deelnemers 
aan de hand van steeds een andere 
cultuurheld, door het einde van 
de twintigstste eeuw en behandelt 
drs. A. Kalis de schilder Van Eyck en 
diens tijdgenoten. Nieuw dit jaar 
is de cursus ABC van de Speelfilm. 
André Kaart zal op zes maandag-
middagen het rijke muziekleven 
van de eeuwige stad Rome behan-
delen.
In de categorie Koken en Proeven 
kunnen liefhebbers via workshops 
kennismaken met de Chinese, Ita-
liaanse en Spaanse keuken en er is 
een bubbelproeverij.
In de categorie Talen is er naast de 
cursussen Engels, Frans en Spaans 
nu ook een cursus Italiaans voor 
beginners, alsook een cursus Rus-
sisch voor beginners in het pro-
gramma opgenomen. Verder zijn 
er vele interessante lezingen op 
het gebied van muziek, geschie-
denis enzovoorts. Het volledige 
programma is te vinden op www.
santpoortsbelang.nl, waar men 
zich ook kan inschrijven voor alle 
cursussen, workshops en lezingen. 
Wie vragen heeft of inlichtingen 
wil over de cursussen: op zaterdag 
25 augustus van 14.00 tot 16.00 uur 
houdt de Vereniging Santpoorts 
Belang Open Dag in 't Brederode 
Huys aan de Bloemendaalsestraat-
weg 201 in Santpoort-Zuid. x

Opnieuw gevarieerd pakket bij
Vereniging Santpoorts Belang
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S E L E C T W I N D O W S

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

Te huur/Te koop in Noordwijk aan Zee
Kantoor- bedrijfsruimte op A-locatie ca. 200 m2 bestaande uit 
2 verdiepingen. Ook te splitsen in een boven en een beneden 
verdieping van elk ca. 100m2. Twee aparte ingangen. Airco 
aanwezig. Twee parkeerplaatsen op afgesloten binnenterrein.

Zéér geschikt voor: advocaat, notaris, accountant, architect, 
arts, dierenarts, fysiotherapeut, psycholoog, uitzendbureau etc. 
Ook interessant voor beleggers. Zeer aantrekkelijke huurprijs/
koopprijs (op aanvraag). Geheel vrijblijvend te bezichtigen. 
Reacties per e-mail: thtkinnoordwijk@hotmail.com

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

haarlem/regio - Op 3 juli vindt er op 
de rechtbank in de Jansstraat een 
bijzondere zitting plaats. Verdachte 
Jeroen van V. heeft volgens de officier 
van justitie (OvJ) vijf winkeldiefstallen 
gepleegd. Van V. weet van niets, ook al 
had hij eerder bij de politie alle feiten 
bekend. Hij heeft allerlei persoonlijke 
problemen en zijn advocaat voert aan 
dat de politie fouten heeft gemaakt. 
De OvJ eist vier maanden onvoorwaar-
delijk. De rechters zijn milder. De win-
keliers in de zaal eigenlijk ook.

door Ruud Vader 

Het bijzondere van de zitting is dat 
er een echte zaak wordt nagespeeld 
door rechters, een OvJ, advocaat 
en een griffier, ook allemaal echt. 
Alleen de rol van winkeldief (Jeroen 
van Veen) wordt gespeeld door een 
acteur die ook rechtbankmede-
werker is. In de zaal zitten enkele 
tientallen winkeliers uit de regio 
in het kader van 'Meet the Judge', 
een programma dat bedacht is door 
ProDemos - Huis voor Rechtstaat 
en Democratie. Voor deze zitting is 
samengewerkt met het parket en 
de rechtbank Haarlem. Na een wel-
komstwoord door rechtbankpresi-
dent Herman van der Meer worden 
ervaringen van de winkeliers uitge-
wisseld, geeft docent criminaliteits-
bestrijding Rob Vermeulen tips en 
wordt de gang van zaken op een 
zitting toegelicht onder regie van 
Victor Vlam van ProDemos. Dan 
begint de zitting.

Ontkennende verdachte
Tijdens de ondervraging ontkent 
Jeroen V. alle ten laste gelegde 
feiten. Hij heeft ze eerder alleen 
maar bekend omdat de politie had 
gezegd dat hij dan weer snel buiten 
zou zijn. De politie had hem niet 
gewezen op zijn recht op aanwezig-
heid van een advocaat en hij had 
de politie geen toestemming gege-
ven zijn rugzak te doorzoeken. Zijn 

buit heeft volgens de OvJ bestaan 
uit computerspelletjes (nog ver-
pakt in cellofaan), truien, flesjes 
Hugo Boss parfum, MP3 spelers en 
een fles wijn. De verdachte hangt 
ongeloofwaardige verhalen op. De 
computerspelletjes zijn van zijn 
kinderen, die hadden ze in zijn 
rugzak gestopt. Zijn rugzak was 
van binnen bekleed met alumini-
um folie, dat was tegen de regen. 
Truien, parfum of wijn, daar weet 
hij niets van. Bij de winkeliers in 
de zaal ontstaat irritatie over zoveel 
onzin en het ontbreken van spijt. 
De OvJ laat duidelijk merken dat ze 
niet onder de indruk is - waarom 
zouden de kinderen de compu-
terspelletjes niet uit het cellofaan 
hebben gehaald voor ze die in de 
rugzak van hun vader stopten en 
waarom deden ze dat? Jeroen heeft 
er geen antwoord op.
Als zijn persoonlijke omstandighe-
den aan de orde komen is dat een 
triest verhaal. Hij is gescheiden, 
heeft twee kinderen, geen werk, 
geen verblijfplaats en een drank-
probleem. Dat laatste probeert 
hij te overwinnen en de baas die 
hem om die reden had ontslagen 
is bereid om hem op proef weer 
in dienst te nemen. Zijn raadsman 
voert nog aan dat de politie heeft 
nagelaten hem te wijzen op zijn 
recht om een advocaat aanwezig te 
hebben. Dat maakt zijn verklarin-
gen volgens Europees recht ongel-
dig, zodat ze niet tegen hem mogen 
worden gebruikt. Ook de rechters 
stellen kritische vragen en de OvJ 
eist vier maanden onvoorwaarde-
lijk, met aftrek van twee maanden 
voorarrest en € 346,- schadever-
goeding. De rechters gaan naar de 
raadkamer om zich te beraden op 
het vonnis. 

Straf en hulp
Als de rechters de zaal uit zijn 
vraagt Vlam of de winkeliers een 
hogere straf zouden willen dan 
de eis van de OvJ. Dat is niet het 
geval. Enkele aanwezigen pleiten 
zelfs voor een iets lagere straf, maar 
dan aangevuld met verplichte bege-
leiding voor het drankprobleem 

van de verdachte. Straf vinden ze 
belangrijk, net als vergoeding van 
de schade, maar er overheerst een 
gevoel dat er iets met de verdachte 
moet gebeuren, zodat hij niet in 
herhaling valt. Bij deze zaak was 
geen rapport gevraagd aan de 
reclassering, dat had eigenlijk wel 
voor de hand gelegen.
De rechters komen terug en spre-
ken Jeroen vrij van één feit omdat de 
politie een vormfout heeft gemaakt 
en er geen ondersteunend bewijs is. 
Hun vonnis voor de vier resterende 
feiten is vier maanden gevangenis-
straf, waarvan twee voorwaardelijk 
en aftrek van voorarrest. Omdat 
het voorarrest twee maanden heeft 
geduurd kan de winkeldief onmid-
dellijk in vrijheid worden gesteld 
en zich de volgende dag melden om 
opnieuw bij zijn baas aan de slag 
te gaan. Dat is milder dan wat de 
winkeliers voor ogen stond, maar 
die zien het oppakken van werk 
toch als positief. De gevraagde 
vergoeding voor de kosten van de 
MP3 spelers (€ 196,-) wordt toege-
wezen, de € 150,- voor gederfde kos-
ten niet. Die waren namelijk niet 
onderbouwd.
Van der Meer zegt dat hij vaker 
tegenkomt dat geïnformeerde bur-
gers en rechters een gelijksoortige 
opvatting hebben over wat een 
passende straf is.  Daar is hij blij 
om. Net als om de complimenten 
die de winkeliers hebben voor het 
optreden van de politie bij winkel-
diefstallen. De winkeliers vinden 
het een leerzame avond - ze weten 
nu hoe ze aan winkeldieven kun-
nen verdienen en waarom het 
bijvoegen van gedetailleerde getui-
genverklaringen of camerabeelden 
belangrijk is. Net als het goed onder-
bouwen van kosten voor gederfde 
inkomsten.
Oh ja, Vermeulen gaf ook nog de 
tip om een stapel met lege win-
kelmandjes midden in de zaak op 
te stellen. Dan kun je een dief die 
een fles wijn in de hand heeft uit 
de anonimiteit halen door hem of 
haar een mandje te geven met de 
woorden: "Alstublieft een mandje. 
Ter voorkoming van misverstan-

Winkeliers en rechter denken
ongeveer hetzelfde over straf

Veroordeling winkeldief nagespeeld

De winkeldiefstal zitting wordt levensecht nagespeeld door (vlnr)- Verdachte 
Jeroen V., zijn raadsman, de officier van justitie, de oudste rechter, de rechter-
voorzitter en de jongste rechter. Buiten beeld rechts de griffier.

heemstede - Stichting Sint Jacob is 
weer een stapje dichterbij de bouw 
van het Nieuwe Overbos. Alle beno-
digde vergunningen zijn inmiddels 
onherroepelijk. Dit betekent dat er 
een start is gemaakt met de sloop van 
het huidige Overbos om zo plaats te 
maken voor een nieuw, modern woon-
zorgcomplex.

In het nieuwe, moderne woon-
zorgcomplex komen verschillende 
woonvormen en voorzieningen 
zoals royale, vrije sector huurappar-
tementen en kleinschalige groeps-
woningen voor psychogeriatrische  
ouderen. Ook komen er wijkvoor-
zieningen voor bijvoorbeeld dag-
behandeling en consult. Onder het 
complex wordt parkeergelegenheid 
gerealiseerd.
De sloopwerkzaamheden zijn 

onlangs van start gegaan. Op dit 
moment wordt het paviljoen aan 
de achterzijde van het gebouw 
gesloopt. Dan wordt het lage gedeel-
te naast de hoogbouw gesloopt om 
de hoogbouw bereikbaar te maken. 
Vervolgens zullen alle gevelelemen-
ten (balkonplaten, glas, hout etce-
tera) worden verwijderd, waarna 
het gebouw laag voor laag wordt 
gesloopt.
Deze werkzaamheden zullen naar 
verwachting eind september zijn 
afgerond. Er worden diverse maat-
regelen genomen om geluids-en 
stofoverlast tot een minimum te 
beperken. Voor de aan- en afvoer 
van materiaal zal gebruik worden 
gemaakt van de volgende route: 
Burgemeester Van Lennepweg, Koe-
diefslaan, Bronsteeweg en Lanck-
horstlaan. x

Stichting Sint Jacob werkt verder
aan ontwikkeling Nieuw Overbos

haarlem/overveen - Eind maart 2012 
is gestart met de herinrichting van 
de Julianalaan, Emmalaan en Prin-
sesselaan. Het profiel van de Juliana-
laan en de Emmalaan is aangepast. 
Het gebied wordt grotendeels een 30 
kilometer zone met nieuwe bomen 
en lichtmasten en de Julianalaan 
heeft nieuwe fietspaden gekregen. 
De Prinsesse- en Emmalaan zijn 
inmiddels weer in gebruik geno-
men en de herinrichting van de 
Julianalaan is aanstaande vrijdag de 
dertiende juli voltooid. Het Pin&Go 
benzinestation van Otototaal aan de 
Julianalaan is de afgelopen maan-

den moeizaam bereikbaar geweest. 
Bianca Barens meldt in verband met 
de heropening van de Julianalaan 
dat "de eerste week van zondag 15 
juli tot en met zondag 22 juli wij een 
korting van 10% op alle brandstoffen 
bieden. Dit mede in verband met het 
ongemak voor de klanten. En omdat 
we gewoon blij zijn dat het project 
is afgesloten!" Het verkeer heeft 
de afgelopen maanden de nodige 
beperkingen ondergaan in verband 
met de werkzaamheden. Het onge-
mak is nu weer achter de rug... x

Ongemak achter de rug

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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HOOFDDORP - De dood en de belastingen. 
Het zijn de enige twee zekerheden in het 
leven. Toch denken we er liever niet aan. 
BMN ADVIES neemt het leeuwendeel van 
het vervelende werk rond dood én de 
belastingen voor u uit handen. 

Heeft u er ooit bij stil gestaan hoeveel werk 
en administratieve rompslomp er bij de laat-
ste levensfase en vlak na het overlijden komt 
kijken?

Volgens Jos Beijerman, directeur van BMN
ADVIES, is de administratie vaak slecht op 
orde, welke verzekeringen zijn er bijvoor-
beeld? Is er nagedacht over de fiscus die dan 
langs komt? Meestal is er een onvolledige 
lijst van familie, vrienden en kennissen die 
een bericht moeten krijgen. 

Persoonlijk
De dienstverlening van BMN ADVIES begint 
bij persoonlijk contact. “Om een goed in-
zicht te krijgen in wat er speelt, wat al wel 
geregeld is en welke zaken er nog moeten 
worden geregeld is het ordenen van de per-
soonlijke administratie”. “We richten ons op 
het uit handen nemen van de administra-
tieve sores en het organiseren van de prak-
tische gang van zaken voor en desgewenst 
ook na het overlijden. We scheppen op die 
manier ruimte voor alle emoties.”
In zo’n eerste gesprek worden alle persoon-
lijke gegevens vastgelegd. “Juist daarom is 

het van belang om hier een keer de tijd voor 
te nemen”. Zo’n eerste gesprek raakt aan 
lastige onderwerpen w.o. orgaandonatie of 
euthanasie en worden afspraken gemaakt 
over alle administratieve zaken na het over-
lijden. “Desgewenst als executeur. Daarmee 
wordt het risico op een twist rond de erfenis 
enorm verkleind. Wij hebben geen belang, 
anders dan het goed uitvoeren van de eer-
der gemaakte afspraken”, zegt Beijerman.

Rapport
Die afspraken en wensen liggen vast in een 
rapport. Wensen kunnen veranderen. “Dat 
is de reden dat we eens per jaar met de cli-
ent alles doornemen”. “We hebben een dui-
delijke missie”, zegt Beijerman. “We willen 
particulieren helpen en ondersteunen met 
maatwerk. Daarnaast beschikt BMN ADVIES 
over een uitgebreid netwerk van juridisch-,  
fiscaal-, notarieel- en assurantiespecialis-
ten”.  

Helpende hand
BMN ADVIES wil voor alles een helpende 
hand bieden. Beijerman: “Dat kan of uitge-
breid of vrij summier.” Wellicht het moment 
om eens goed na te denken over wat u nu 
wilt en verwacht rond het overlijden. 

Voor meer informatie: 
BMN ADVIES, Draverslaan 16, 2132 BS 
Hoofddorp, 023-5622699/06-15688851

Helpende hand rondom overlijden 

Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

Peter Mulder
Grafbeplanting,

grafverlichtingen,
grafaanleg 

& onderhoud 
en stijlvolle 

rouwbloemwerken
Telefoon: 023 - 538 37 95
Mobiel: 06 - 215 028 48
www.grafbeplanting.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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zandvoort - Afgelopen zondag heb-
ben de Olympisch medaillewinnaars 
Ellen van Langen, Maarten van der 
Weijden en Dennis van der Geest de 
aftrap gegeven voor de Samsung Hope 
Relay. Op een speciaal aangelegde 
atletiekbaan op de boulevard van 
Zandvoort streden zij onder leiding 
van sportverslaggever Humberto Tan 
voor het goede doel KlasseContact.

De sporters hopen dat alle Neder-
landers hun voorbeeld volgen. 
Iedereen die de Samsung Hope 
Relay app downloadt kan namelijk 
tot aan de slotceremonie van de 
Olympische Spelen geld inzamelen 
voor het goede doel.
Om het Olympische gevoel in Neder-
land los te maken, heeft Samsung 
een estafette opgezet waaraan alle 
Nederlanders tot aan de slotcere-
monie van de Olympische Spelen 
kunnen meedoen: de Samsung 
Hope Relay. Meedoen is heel sim-
pel. Iedereen die de Hope Relay app 
downloadt met zijn smartphone via 
diverse app stores kan direct deel-

nemen en bijdragen aan het goede 
doel. De app houdt namelijk bij 
hoeveel kilometers je wandelt, rent 
of fietst. Voor elke kilometer die te 
voet of per fiets wordt afgelegd, 
maakt Samsung een euro over naar 
het goede doel KlasseContact.

Atletiekspektakel
Op de boulevard van Zandvoort nam 
Olympisch kampioene Ellen van 
Langen het in een sprintwedstrijd 
op tegen Maarten van der Weijden 
en Dennis van der Geest. Dennis 
won de wedstrijd overtuigend. Hum-
berto Tan voorzag de wedstrijd van 
professioneel commentaar vanaf de 
zijlijn. De Olympisch kampioenen 
brachten daarmee direct de eerste 
euro's bijeen voor KlasseContact 
en zij moedigden alle bezoekers 
aan hun voorbeeld te volgen. Met 

succes, want in één dag werd al € 
1.000,- euro bij elkaar gesprint voor 
het goede doel.

Olympisch voorproefje
Kilometers maken voor KlasseContact

Ellen van Langen, Maarten van der Weijden en Dennis van der Geest gaven 
afgelopen zondag op een speciaal aangelegde atletiekbaan het estafettestokje 
door aan alle Nederlanders. Tijdens een onderlinge race was Van der Geest 
met overmacht de snelste. Nu maar duimen voor broer Elco op de Spelen zelf 
(Publiciteitsfoto).

Vervolg zie elders

bloemendaal - Zondagavond- en 
nacht hebben politiemensen weg-
gebruikers op de Zeeweg gecon-
troleerd op het gebruik van alco-
hol. Tussen 20.00 en 01.00 uur 
werden ruim 850 bestuurders 
gecontroleerd. Hiervan bleken er 
elf meer te hebben gedronken dan 
toegestaan. Twee personen had-
den dusdanig veel gedronken dat 
hun rijbewijs werd ingevorderd. 
Een 21-jarige man uit Badhoeve-
dorp was niet gediend van de 
alcoholcontrole. Hij reed op hoge 
snelheid door en bracht daarmee 
twee agenten in gevaar. De man is 
korte tijd later alsnog aangehou-
den aan de Brouwerskolkweg. De 
man bleek onder invloed van alco-
hol en was niet in het bezit van 
een geldig rijbewijs. Hij is over-
gebracht naar een politiebureau 
waar hij is ingesloten. x

Man rijdt door bij
alcoholcontrole

heemstede - Op de Burgemeester van 
Rappardlaan ontstond vrijdagoch-
tend vroeg een aanrijding waarbij 
een fietser en een auto betrokken 
waren. De 47-jarige Heemsteedse 
automobiliste kwam vanaf Herfst-
laan, sloeg linksaf en kwam door 
nog onbekende oorzaak in botsing 
met de fietsster. De 12-jarige fiets-
ster kwam als gevolg van de aanrij-
ding ten val. Zij is ter controle door 
ambulancepersoneel vervoerd naar 
een ziekenhuis. x

Aanrijding
met letsel

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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KlasseContact
KlasseContact zorgt ervoor dat lang-
durig zieke kinderen via een laptop, 
camera en online verbinding weer 
aanwezig zijn in de klas. Het maakt 
daarbij niet uit of zij thuis zijn of 
in het ziekenhuis. Zo kunnen deze 
kinderen weer lessen volgen en in 

contact blijven met hun klasgeno-
ten. KlasseContact is een initiatief 
van KPN en onderdeel van het 
Mooiste Contact Fonds waarmee 
KPN maatschappelijke initiatieven 
ondersteunt die gericht zijn op het 
stimuleren van sociaal contact. x

Op de eerste dag werd gelijk al een bedrag van € 1.000,- binnengehaald (Publi-
citeitsfoto). x

Vervolg van voorpagina

heemstede - De Model Auto Club Heem-
stede (MACH) organiseert van 22 tot en 
met 28 juli de wereldkampioenschap-
pen voor elektrische model raceauto's. 
De auto's zijn op schaal gebouwd in de 
verhoudingen 1 op 12 en 1 op 10. Het is 
een evenement van wereldformaat, dat 
in 1989 (ook door de MACH) voor het 
laatst in Nederland is georganiseerd.

door Onno van Middelkoop

De model autosport heeft zich in de 
loop der jaren tot een volwassen sport 
ontwikkeld en lijkt in niets meer op 
de oorspronkelijke speelgoedau-
tootjes. Er zullen 250 rijders uit 26 
landen (vier continenten) aan deel-
nemen, onder hen ruim 20 full-prof 
fabrieksrijders, onder wie Nederlan-
der Jilles Groskamp uit Vogelenzang. 
Het wordt één groot evenement, 
verdeeld over twee locaties. Het WK 
schaal 1 op 12 in Sportplaza Groenen-
daal is van 22 tot en met 24 juli en het 
WK schaal 1 op 10 op het circuit van 
de MACH aan de Cruquiusweg 43 van 
26 tot en met 28 juli.

Professional
Op de persbijeenkomst afgelopen 
maandag was het druk, ondanks de 
striemende regen. Naast het bestuur 
dat een deel van de voorlichting ver-
zorgde over het evenement, waren er 
ook 'coureurs' die de nodige achter-
gronden verschaften. Jilles Groskamp 
is full time professional als het aan-
komt op het rijden van belangrijke 
wedstrijden met de schaalauto's. Hij 
komt uit in beide klassen en staat 
onder contract bij enkele fabrikan-
ten van deze machines. Hij woont in 
Bangkok omdat dat lekker centraal 
ligt ten opzichte van de plaatsen 
waar de wedstrijden worden verre-

den. Vanwege het WK is hij nu weer 
op het thuishonk. Is de concurrentie 
groot? "Jazeker, die is pittig. Er zijn 
sowieso al twintig full profs en de ove-
rige deelnemers zijn wat wij noemen 
'privateers'. Die hebben weliswaar 
een kleiner budget, ze betalen alles 
zelf, maar dat wil niet zeggen dat je 
ze kunt onderschatten. Er komt veel 
kijken bij de races; alles draait om 

tienden van seconden."
Jilles is in zijn eentje een compleet 
raceteam: hij monteert, hij stelt af, 
tuned en rijdt de wagens met Radio 
Control. Alles wordt tot letterlijk op 
de millimeter afgeregeld om zo snel 
mogelijk rond te kunnen gaan. En als 
je de filmpjes ziet van eerdere races, 
snap je waar het om gaat; één foutje 
en je bent letterlijk gezien. In zo'n 
elektrische modelwagen zit een klei-
ne elektromotor, maar die levert één 
PK. Dat lijkt misschien niet veel, maar 
ook hier lijken de verhoudingen zoek. 
Een paardenkracht in een modelauto 
is buitensporig veel vermogen. En om 
dan met zo'n auto te rijden vergt de 
nodige oefening.

Privateer
Dat weet Haarlemmer John Bruins als 
geen ander. Hij neemt deel aan de WK 
als privateer en heeft dus geen fabri-
kant die zijn materialen levert en 
kosten vergoed. Doet Groskamp mee 
aan beide raceklassen, Bruins partici-
peert alleen in de 1 op 10 klasse. "Ik 
zou wel willen, maar het kost gewoon 
een hoop geld. De auto zelf kost op 
jaarbasis rond de € 3.000,- maar als 
ik wedstrijden ga rijden komen daar 
natuurlijk de reis- en verblijfskosten 
bovenop. Dus ik kies heel bewust de 
wedstrijden uit die ik wil rijden. Nu 
het WK hier in Heemstede is grijp ik 
die kans natuurlijk!"
Het is als de echte auto- en motor-
sport: fabrieksteams tegen private 
rijders. Overvloed aan beschikbare 
onderdelen tegen puzzelen met welke 
onderdelen je denkt resultaten te 
kunnen behalen. Hoe dan ook: span-
nend gaat het zeker worden. Zondag 
22 juli begint het WK IFMAR Worlds 
2012 in Sportplaza Groenendaal voor 
de schaal 1 op 12 met vrije en gecon-
troleerde trainingen. Maandag 23 juli 
zijn de hele dag kwalificaties en op 
dinsdag 24 juli worden de finales ver-
reden. Op het circuit van de MACH 
begint het spektakel op woensdag 25 
juli voor de schaal 1 op 10 met de vrije 
training. Op donderdag 26 juli wordt 
er getraind en worden er ook kwali-
ficaties verreden. Vrijdag 27 juli is de 
hele dag ingeruimd voor kwalificaties 
en op zaterdag 28 juli is de finaledag. 
Kijk voor alle informatie over model 
autoracen en over het WK op www.
machheemstede.nl. x

Snelste auto's ter wereld
op schaal in Heemstede

WK voor elektrische model raceauto's bij de MACH

Haarlemmer John Bruins en Vogelenzanger Jilles Groskamp poseren met hun 
auto's en de twee te winnen WK bekers (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Ook in het modelautoracen is de 
techniek van doorslaggevend belang 
(Foto: www.ovmfotografie.nl). x

bennebroek - Europa's grootste speel-
tuin Linnaeushof heeft een nieuwe 
eigenaar. De Spaanse multinational 
Aspro Ocio S.A. neemt het familie-
park in Bennebroek over, dat jaarlijks 
250.000 tot 300.000 bezoekers trekt. 
Het bedrijf komt per direct in Spaan-
se handen. De huidige directie blijft 
betrokken tot het eind van het speel-
seizoen, 30 september 2012.

Aspro Ocio bestaat sinds 1991 en 
bezit en exploiteert in acht Europe-
se landen 41 in- en outdoor water-
parken, aquaria, dierentuinen en 
vakantieparken: dertien in Spanje, 
negen in Frankrijk, negen in Enge-
land, vijf in Finland, één in Portugal, 
één in Zwitserland, één in België en 
nu twee in Nederland. Aspro Ocio 
heeft in 2008 het Zeeuwse Delta-
park Neeltje Jans overgenomen. 
Gezamenlijk trekken de parken 
jaarlijks meer dan negen miljoen 
bezoekers.
Linnaeushof is met 350 speeltoe-

stellen en attracties de grootste 
speeltuin van Europa. Het bedrijf is 
in 1963 opgericht door de familie 
Grijpstra en staat sinds 1998 onder 
leiding van Sander Grijpstra. De 
directie heeft gekozen voor Aspro 
Ocio vanwege de kennis en erva-
ring, het streven naar continuïteit 
en de wens om het karakter van het 
park te behouden. Omdat Linnaeus-
hof sterk geworteld is binnen de 
lokale gemeenschap wil de familie 
Grijpstra graag dat het bestaande 
concept herkenbaar blijft en dat de 
werkgelegenheid voor langere ter-
mijn is gegarandeerd.
Sander Grijpstra: "De directie van 
Aspro Ocio waardeert de filosofie 
en uitstraling van Linnaeushof en 
ziet veel mogelijkheden voor uit-
breiding. We laten een bedrijf met 
landelijke naamsbekendheid, een 
prachtige historie en geliefde mede-
werkers in goede handen achter. 
We hebben alle vertrouwen in de 
toekomst van het park." x

In Spaanse handen
Linnaeushof overgenomen

regio - Brijder Jeugd presenteerde 
afgelopen week www.brijderjeugd.nl. 
De site is gemaakt voor jongeren van 
12 tot 23 jaar uit Noord- en Zuid-Hol-
land en geeft betrouwbare informatie 
over alcohol, drugs en gamen. Daar-
naast kunnen jongeren er terecht voor 
advies en hulp.

Bij de groep onder de 16 jaar is 
een dalende trend in het alcohol-
gebruik zichtbaar. Jongeren boven 
de 16 jaar drinken nog steeds 
onrustbarend veel. Zo heeft bijna 
tweederde van de 16-jarige jongens 
de afgelopen maand vijf of meer 
glazen bij één gelegenheid gedron-
ken. Een kleine 20% zegt in het hele 
weekend meer dan twintig glazen 
alcohol te drinken. Dit is gebleken 
uit gegevens van het Peilstationson-
derzoek Scholieren dat om de vier 
jaar verschijnt.
Dagelijks mailen en bellen jonge-
ren Brijder Jeugd voor informatie, 

advies en hulp. De site gaat daar 
een belangrijke rol in spelen. Van 
'Ik blow wel eens maar niet elke 
dag, heb ik een probleem?' en 'Mijn 
vader drinkt te veel en ik maak me 
zorgen, wat nu?' tot 'Mijn ouders 
vinden dat ik te veel game, maar ik 
denk dat het meevalt'. De site biedt 
allerlei mogelijkheden om in con-
tact te komen met Brijder.

Ouders en professionals
www.brijderjeugd.nl richt zich 
op jongeren, maar ook ouders en 
professionals kunnen er terecht. 
Ouders die zich zorgen maken 
of een kind in behandeling heb-
ben, vinden er informatie over 
het advies- en cursusaanbod voor 
ouders. Professionals als huisartsen 
en jeugdhulpverleners kunnen op 
de site terecht voor onder meer 
verwijsmogelijkheden en deskun-
digheidsbevorderingen. x

Brijder Jeugd lanceert een
nieuwe site voor jongeren
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bloemendaal/regio - Op 12 juli heeft 
de provincie ontheffing verleend 
om in Zuid Kennemerland iets te 
gaan doen aan aanrijdingen met en 
schade en overlast door damherten. 
Voorlopig mag dat alleen buiten het 
leefgebied van de dieren,in de dorps-
kernen rond het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland en de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen. Een kaart van 
het plangebied plaatsten wij in onze 
krant van 12 juli. Tijdens een voorlich-
tingsbijeenkomst  op 11 juli en in de 
tekst van de ontheffing komen nog 
meer details naar voren. Een over-
zicht.

door Ruud Vader

Net als in januari 2011 in Zandvoort 
is de zaal in het Oude Dorpshuis in 
Bloemendaal op 11 juli afgeladen 
met voor- en tegenstanders van 
afschot. Ook nu lijken ze elkaar 
redelijk in evenwicht te houden. 
Dat blijkt ook uit een poll van de 
Partij voor de Dieren waarop ruim 
duizend mensen stemden. Daar 
was 53% voor afschot en 47% tegen. 
Voor de tegenstanders van afschot 
is er een mooi bericht. Lang niet 
alle zwerfherten buiten het leef-
gebied gaan afgeschoten worden, 
want het plan is om vlak voor het 
sluiten van de omrastering van de 
AWD groepen zwerfherten door de 
laatste openingen terug te drijven 
naar hun leefgebieden. Op het oog 
lijkt dat een diervriendelijke oplos-
sing, maar daar kun je vragen bij 
stellen. De aanwezige populaties 
in de leefgebieden zijn namelijk 
al veel groter dan het maximum 
van 800 dat door de Amsterdamse 
raad in 2004 was vastgesteld. Met 
de terugdrijf acties wordt de over-
populatie verder vergroot. In ieder 
geval kan een forse vermindering 
van zwerfherten bijdragen aan 
afname van verkeersonveiligheid, 
schade en akelige incidenten met 
herten.

Aanleveringsklaar
De ontheffing gaat verder dan het 
alleen maar mogelijk maken van 
het verstoren en afschieten van de 
herten. Ook zijn er ontheffingen 
voor het verbod op schieten bin-
nen bebouwde kommen en voor 
het verbod op schieten voor en 
na zonsondergang. De uitvoerders 

(meestal medewerkers van ter-
reinbeherende organisaties) zijn 
onderworpen aan een reeks van 
voorschriften. Zo moeten ze onder 
anderen beschikken over een jacht-
akte, vooraf melding doen van hun 
voornemen om op te treden en ach-
teraf rapporteren wat daarvan het 
resultaat is. Als ze in concrete geval-
len een keuze kunnen maken, dan 
geldt dat op de eerste plaats dam-
herten worden gedood op plaatsen 
waar ze een gevaar zijn voor de 
verkeersveiligheid en/of voor land-
bouwschade. Vervolgens op plaat-
sen waar ze in verband met overlast 
ongewenst zijn en tenslotte vindt 
afschot plaats met het oog op het 
decimeren van de stand buiten het 
leefgebied. Na het doden van een 
hert wordt dit 'aanleveringsklaar' 
gemaakt. Dat houdt in dat er voor 
elk dier op een tweezijdige kaart 
een verklaring wordt opgesteld 
door de uitvoerder. Aan de ene 
kant vult hij of zij kenmerken in 
van het dier en wat de herkomst 
is. Aan de andere kant wordt een 
verklaring ingevuld dat het dier 
bij eerste inspectie geschikt is voor 
consumptie. De verklaring wordt 
aan het karkas bevestigd. Daarna 
kan het voor consumptie worden 
afgevoerd naar poeliers en restau-
rants.

Halal
Tijdens de voorlichtingsavond 
vraagt een vrouw of er nu eindelijk 
eens iets gaat gebeuren. Ze heeft een 
grote tuin waar permanent herten 
verblijven. Behalve dat die schade 
berokkenen maken ze ontspannen 
BBQ-en met kinderen en gasten 
onmogelijk. Ze krijgt te horen dat 
op basis van de ontheffing eindelijk 
kan worden opgetreden. Anderen, 
inclusief wethouder Annemieke 
Schep van Bloemendaal, spreken 
over bedreigende of akelige erva-
ringen. Een vrouw uit Zandvoort 
doet een vurige oproep om van het 
dorp geen 'killing field' te maken 
en andere aanwezigen vragen waar 
ze schade kunnen verhalen. Het 
antwoord is dat dat niet kan. Knal-
ler van de avond is de vraag van een 
bezoeker: "Mag ik nu in mijn tuin 
een hert vangen met een net en 

dan een moslimslager bellen voor 
een Halal slachting?" (dat houdt in 
een respectvolle slachting, zonder 
onnodig leed en in de naam van 
Allah, -red.). Het antwoord dat hij 
krijgt is duidelijk: nee, dat mag niet. 
Nog even over aantallen herten. In 
de ontheffing staat dat het plan-
gebied minimaal wordt bewoond 
door 2302 damherten. Maar, zegt 
de ontheffing: "Omdat dit getal 
slechts de minimaal aanwezige 
populatie laat zien, kunnen we er 
met zekerheid van uit gaan dat de 
werkelijke populatie nog groter is." 
Volgens Piet van Houten, secretaris 
van de Fauna Beheer Eenheid die 
de ontheffing heeft gevraagd en 
gekregen, is 2302 een voorlopig 
aantal. Als de uiteindelijke cijfers 
van de voorjaarstelling uit maart 
beschikbaar zijn zullen wij op basis 
daarvan een benadering maken 
van de werkelijke aantallen. Wie 
de tekst van de ontheffing wil lezen 
kan deze vinden op noord-holland.
nl/faunabeheer. x

Ontheffing voor het verjagen
en afschieten nu van kracht

Halal slachten van herten mag niet

Zelfs de ontwerpers van waarschuwingsborden voor herten laten de dieren 
steeds verder uit hun omkadering springen (Foto: Ruud Vader).

Al jaren lang vindt de provincie Noord-Holland dat er 'te veel' damherten in 
en rondom de Amsterdamse Waterleidingduinen aanwezig zijn. Onze regio 
gaat gebukt onder een damhertenplaag, met als gevolg verkeersonveiligheid, 
landbouwschade en klagende bewoners over de damherten in hun tuinen. 
De oplossing: afschieten. Tenminste, dat is wat de provincie de mensen wil 
doen laten geloven.

Maar uit cijfers van het Faunafonds blijkt dat de uitgekeerde schade aan bol-
lenboeren reuze meevalt, en ook aanrijdingen worden láng niet allemaal ver-
oorzaakt door het damhert. Nog maar te zwijgen over het gevaar voor mens 
en verkeer dat schieten in een dicht bevolkt gebied met zich meebrengt, of 
over de onbetrouwbaarheid van de telgegevens van de aantallen in de regio 
levende damherten. Het is natuurlijk slecht te verkopen om de herten af te 
schieten voor een kleine groep klagende elite. Hun tuinen grenzen aan de 
duinen, maar men wil geen 'last' hebben van de natuur. Dat bleek ook weer 
bij de informatieavond op 11 juli jongstleden in Bloemendaal. De praktijk 
heeft echter uitgewezen dat er voldoende andere manieren zijn om overlast 
te verminderen. Hekken, waarschuwingsborden, planten van plantjes die her-
ten niet lusten, wildspiegels, snelheidsverlagende maatregelen, kunnen even-
tuele overlast effectiever, structureel en minder gewelddadig oplossen dan 
afschot. Langs de Vogelenzangse weg bijvoorbeeld staan pas sinds twee weken 
waarschuwingsborden. Waarom nu al beginnen met het afschieten van alle 
herten buiten de duinen, terwijl eind juli gestart wordt met de aanleg van het 
hek langs de Vogelenzangse weg? Ook kan er nog een en ander gedaan worden 
aan de verkeerssnelheid, zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht 'Boeteregen op de 
Zeeweg te Overveen', waar bij één controle al zo'n 600 mensen te hard reden. 
Toch vindt de provincie dat 'in voldoende mate blijkt dat er geen bevredigende 
oplossingen zijn'. En de jagers vinden afschot natúúrlijk de enige oplossing 
die werkt. Dat schieten mag trouwens 24 uur per dag gebeuren in héél Zuid-
Kennemerland, op overdag drukke locaties met wandelaars, ook in tuinen en 
de bebouwde kom. Bewoners en bezoekers van Zuid-Kennemerland kijk maar 
uit voor rondvliegende en afketsende kogels!
Jagers die uitvoeren zijn geen onafhankelijke personen in dienst van een 
overheid of terreinbeherende instantie, maar zijn hobbyisten. Ook mogen 
zij 'gezelschap' meenemen op jacht. Jacht gebeurt liefst op momenten dat de 
kans op pottenkijkers minimaal is, met restlichtversterkers en geluiddem-
pers. Hoe gaan de 'provinciale handhavers dan streng toezien op de naleving 
van de regels' zoals gezegd wordt op de provincie site? De opbrengst verkopen 
zij aan poeliers die er trouwens flink aan verdienen (zo'n € 1150,- opbrengst 
per hert). De herten zijn door de provincie dus overgeleverd aan plezierjagers 
met een belang bij het doden van dieren.
Men zal ook verder blijven aandringen op jacht in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen (AWD). Tijdens de avond op 11 juli in Bloemendaal werd door de 
provincie diverse keren aangegeven dat er op het Recroduct de Zandpoort een 
hek komt om damherten tegen te houden, en dat wordt pas weggehaald als 
het beheer in de AWD hetzelfde is als in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Diverse handtekening- en e-mailacties rond de damherten discussie hebben 
aangegeven dat duizenden mensen géén geschiet in hun woongebied willen. 
Ik vind dat zolang het hek langs de AWD nog niet is voltooid, en zolang daar 
niet een aantal jaren ervaring mee is opgedaan, iedere discussie over ingrijpen 
in de populatie van de damherten voorbarig is. Er bestaan voldoende dier-
vriendelijke oplossingen om eventuele overlast te beperken. In de ontheffing 
staat trouwens genoemd dat gemeenten aan de Faunabeheereenheid mensen 
kunnen voordragen die herten de duinen in willen terugdrijven. Nou, gemeen-
te Bloemendaal, hierbij geef ik mij op als vrijwilliger. Voor het overige hoop ik 
als bezorgde burger dat deze ontheffing snel van tafel wordt geveegd. 

H. Sloos

Vogelenzang x

'Weg met die ontheffing'

regio - Zoals verwacht gaat Fauna-
bescherming de ontheffing voor 
afschot van damherten bij de rech-
ter aanvechten. De provincie laat 
weten dat er een kort geding wordt 
aangespannen om dit te voorko-
men. De datum van de zitting en de 
argumenten van Faunabescherming 
zijn nog niet bekend, wel dat men 
streeft naar opschorting van de 
ontheffing die op 12 juli is verleend. 
Verdere details zijn voor het ter 
perse gaan van deze krant nog niet 

verkrijgbaar. De Partij voor de Dieren 
pakt het anders aan. Die organiseert 
een ludieke actie waarbij leden, die 
in het zwerfhertengebied een tuin 
hebben, borden gaan plaatsen met 
de strekking: "In onze tuin zijn dam-
herten welkom." Beide organisaties 
laten weten dat ze het doden van 
damherten ernstig afkeuren en eerst 
de effecten willen afwachten van 
het voltooien van het hekkenplan 
rond de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen. x

Naar rechter om afschot

bennebroek - De politie is op zoek 
naar getuigen van een woningin-
braak die in de nacht van vrijdag 
op zaterdag even voor 01.00 uur 
heeft plaatsgevonden aan de Lage 
Duin. Een bewoonster werd wak-
ker van gestommel op de bene-
denverdieping waarna de politie 
gealarmeerd werd. Politiemensen 
constateerden dat een raam op de 
begane grond geforceerd was. Met 
onder meer een politiehond is er 
in de omgeving gezocht naar één 
of meerdere verdachten, maar 
deze werden niet meer aangetrof-
fen. De politie doet verder onder-
zoek naar de inbraak en hoopt dat 
er mensen zijn die mogelijk iets 
gezien hebben van de inbraak. 
Ook informatie over rondhan-
gende of wegrennende personen 
kan waardevol zijn. Informatie 
kan worden doorgegeven aan de 
politie in Bennebroek via het tele-
foonnummer 0900-8844. Er kan 
ook anoniem gebeld worden door 
te bellen met Meld Misdaad Ano-
niem via 0800-7000. x

Inbraak
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bloemendaal - In haar vergadering van 
12 juli neemt de raad opmerkelijke 
beslissingen. Het programma van 
eisen voor het nieuwe gemeentehuis 
wordt verder uitgekleed, de voorge-
nomen verbouwing wordt vervangen 
door nieuwbouw en een nieuw refe-
rendumverzoek van de bezorgde bur-
gers wordt ook afgewezen. De nieuw-
bouw wordt een soort replica van het 
bestaande gebouw en Bloemendalers 
worden toch nog bij de besluitvor-
ming betrokken. Op een manier die 
bij de bezorgde burgers, de PvdA en 
Liberaal Bloemendaal verkeerd valt. 
En het college? Je zou verwachten 
dat het project voorlopig wordt stil 
gelegd. Maar nee, de wethouder is 
blij met de nieuwe ontwikkelingen.

door Ruud Vader

Op de agenda staat het definitieve 
ontwerp van het te verbouwen 
gemeentehuis. De weerstand daar-
tegen is de laatste weken fors toege-
nomen. Er zijn volgens sommigen 
niet in te schatten bouwrisico's, het 
is te duur, de burgers zijn er onvol-
doende bij betrokken, er gaat in 
veertig jaar worden afgeschreven 
terwijl dat formeel eigenlijk niet 
kan en het goed opknappen van 
twee bestaande gebouwen zou min-
stens de helft goedkoper zijn.
Op de vergadering zou een deskun-
dige komen toelichten dat de door 
de PvdA recent gesignaleerde bouw-
risico's van 4 miljoen inderdaad 
bestaan. Zo ver komt het echter 
niet. De deskundige is door het col-
lege per ongeluk niet uitgenodigd 
en de coalitie (VVD, CDA en D66) 
komt met verrassend creatieve 
voorstellen. Het meest opmerke-
lijke daarvan is om in plaats van 

een klein deel van het bestaande 
gebouw te slopen en de rest verder 
te verbouwen en aan te bouwen, nu 
maar (bijna) alles te slopen en op de 
bestaande locatie nieuw te bouwen. 
Als voordelen worden aangevoerd 
dat het bestaande ontwerp kan 
worden gehandhaafd en de bouw-
kundige en ecologische kwaliteit 
er op vooruit gaat. Er komt dan zeg 
maar een replica van het bestaande 
gebouw. Tenslotte wordt voorge-
steld om verder te bezuinigen op 
diverse posten (inventaris, com-
puterruimte en  parkeerplaatsen), 
om meer aandacht te besteden aan 
bouwmangement en omgevings-
management en om een stede-
bouwkundige visie te ontwikkelen 
voor de Brouwerskolk.

Burgerpeiling
Minstens zo verrassend is het voor-
stel van de coalitie om op 12 septem-
ber, gelijktijdig met de landelijke 
verkiezingen, een burgerpeiling te 
organiseren. Die moet in de plaats 
komen van het referendum waarom 
inmiddels 1040 Bloemendalers heb-
ben verzocht. Henk Schell (PvdA) 
verzet zich heftig op juridische en 
politieke gronden. Hij en andere 
leden van de oppositie willen weten 
wat een burgerpeiling eigenlijk is, 
wat die kost en wat er met de uit-
komst gaat worden gedaan. Op die 
vragen kan de coalitie nog geen ant-
woord geven - dat moet door een in 
te stellen commissie nog worden 
uitgewerkt.
Een verdere verrassing is het coa-
litievoorstel om de start van de 
uitvoering van het project op te 
schuiven naar eind september, na 
de raadsvergadering van de 27ste. 
Je zou dus denken dat het project 

voorlopig wordt stil gelegd, iets 
waar André Burger (op persoonlij-
ke titel) ook met klem voor pleit. 
Na diverse schorsingen komt er 
nog een verrassing: de reactie van 
wethouder Tames Kokke op alle 
voorstellen. Hij is er blij mee omdat 
het voorgestelde definitief ontwerp 
overeind blijft. Op de vraag of (bijna) 
volledige sloop en nieuwbouw eer-
der was overwogen antwoordt hij 
bevestigend: "Ja, in ons team waren 
wij al tot het inzicht gekomen dat 
deze aanpak veel voordelen heeft. 
Er zullen geen of minder bouwkun-
dige risico's zijn, het wordt goedko-
per en er komt een gebouw met 
een betere technische kwaliteit. 
Bovendien wordt het dan echte 
nieuwbouw, zodat we geen discus-
sie meer hoeven te hebben over het 
afschrijven in veertig jaar."

Minachting
Terwijl het duidelijk wordt dat alle 
voorstellen zullen worden aange-
nomen komen er gemengde reac-
ties van de oppositie. Thera Wolf 
(PvdA): "Ook al is het op het laatst 
mogelijke moment, ik ben blij dat 
de coalitie nu eindelijk ook inziet 
dat het project grote risico's in zich 
houdt. Dat roepen wij al jaren." Met 
Leonard Heukels (LB) vindt Wolf de 
burgerpeiling een aanfluiting en 
een minachting van de burgers: 
"De referendumverordening die 
wij hebben vastgesteld geeft garan-
ties voor de objectiviteit en profes-
sionaliteit van een vragenlijst en 
aanwijzingen voor de betekenis 
die de uitslag heeft in het besluit-
vormingsproces. Dat wordt met het 
bedenksel burgerpeiling allemaal 
van tafel geveegd." De bezorgde bur-
gers zijn het daar aanvankelijk hele-
maal mee eens. Inmiddels hebben 
ze laten weten dat een burgerpei-
ling, als die maar wordt opgezet net 
als een referendum, zou kunnen.
Alle voorstellen worden in hoofde-
lijke stemmingen aangenomen met 
de PvdA , LB en André Burger tegen. 
Omdat de laatste een burgerpeiling 
als second best kan accepteren 
stemt hij daar wel mee in. Wat is het 
beeld dat de wethouder nu heeft - 
is het project nu voorwaardelijk stil 
gezet tot eind september? Kokke: 

"Nee, omgekeerd. We kunnen nu 
voorwaardelijk doorwerken en op 
27 september zien we wel waar 
we dan staan." Als de nu besloten 
nieuwbouw eigenlijk beter is en dat 
al bekend was, waarom had het col-
lege dat dan niet zelf al voorgesteld? 

Kokke: "Dat was niet de opdracht 
van de raad. Het zit zo - de raad had 
besloten om te verbouwen en dan 
voert het college die beslissing uit. 
Vanavond heeft de raad iets anders 
beslist en nu gaan we dat dus doen." 
x

Coalitie en GroenLinks toveren nieuwe
plannen uit de hoed voor gemeentehuis

College gaat mee: verbouw wordt nieuwbouw en referendum wordt burgerpeiling

Tijdens een van de schorsingen wordt een amendement van GroenLinks verder 
in elkaar geschoven met een amendement van de VVD, het CDA en D66 (Foto: 
Ruud Vader).

zandvoort/regio - De aanleg van de 
Natuurbrug Zandpoort is begonnen. 
De rechtbank Haarlem heeft vorige 
week donderdag het verzoek om 
voorlopige voorziening voor de aan-
leg van de natuurbrug afgewezen. 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
PWN, Natuurmonumenten, Waternet, 
gemeente Zandvoort en provincie 
Noord-Holland voelen zich gesteund 
door het besluit van de rechtbank.

De rechter vindt dat het algemeen 
belang voor het belang van de ver-
zoeker mag gaan. Ook is de rechter 
overtuigd van de belangrijke func-
tie van Natuurbrug Zandpoort.
Afgelopen maandag zijn de voor-
bereidende werkzaamheden voor 
de aanleg van de Natuurbrug Zand-

poort gestart. Rondom het voor-
malige partycentrum de Manege 
en de Blinkertweg worden hekken 
geplaatst en het bouwterrein wordt 
ingericht. Het parkeerterrein bij de 
Blinkertweg blijft tot half augustus 
wel bereikbaar voor auto's. Half 
augustus beginnen de daadwerke-
lijke bouwwerkzaamheden voor 
de aanleg van de natuurbrug. Dan 
wordt de Blinkertweg voor het 
autoverkeer afgesloten.
Door de natuurbrug krijgen dieren 
en planten meer ruimte en een gro-
ter aaneengesloten leefgebied. Kijk 
voor meer informatie over de aan-
leg van Natuurbrug Zandpoort op 
www.natuurbrugzandpoort.nl. x

Start aanleg Natuurbrug

(Foto: Ruud Vader).

zandvoort - Zaterdag 14 juli was 
het weer eens 'ouderwets' Zand-
voort in Zee in plaats van Aan Zee. 
Heftige regenval zorgde voor een 
letterlijk overstelpend aanbod 
van water in het centrum dat niet 
tijdig werd afgevoerd. Het gevolg 
was dat straten onder water kwa-
men te staan, huizen en winkels 
onderliepen en de nieuwe LDC-
parkeergarage in een badkuip ver-
anderde. Behoorlijke schade dus. 
Zandvoort heeft de voorgaande 
jaren diverse maatregelen getrof-
fen om juist deze overlast voor te 
zijn, zoals het plaatsen van een 
bergbezinkbassin en de vorig jaar 
in gebruik genomen overstort bij 
het Circuit Park Zandvoort. Water-
overlast zou hiermee tot het ver-
leden behoren. Er zijn diverse 
versies van oorzaken in omloop. 
Eén ervan verluidt dat de pompen 

die het water af moeten voeren uit 
stonden. Hulpverleners konden de 
verantwoordelijken niet bereiken 
zodat niet adequaat kon worden 
gereageerd op de situatie. Zowel 
de Ouderen Partij Zandvoort als de 
Zandvoortse VVD hebben schrifte-
lijke vragen gesteld aan het college 
van B & W om de werkelijke toe-
dracht te achterhalen. De getrof-
fen inwoners en ondernemers 
maakten maar het beste van de 
situatie. "Ik hoef nu de tuin voor-
lopig niet te sproeien..." De schade 
door het water is aanzienlijk. Er 
wordt reikhalzend uitgekeken 
naar de antwoorden op de vragen. 
Dat er fouten zijn gemaakt lijkt in 
ieder geval duidelijk. Of dat de aan-
sprakelijkheid zal beïnvloeden zal 
later pas duidelijk worden. x

Opnieuw Zandvoort ín Zee

(Publiciteitsfoto).
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

santpoort-zuid - De officiële opening 
van de vierde zomertentoonstelling 
bij de Ruïne van Brederode werd vori-
ge week zondag verricht door Wim 
Westerman, wethouder cultuur van de 
gemeente Velsen. Hij heette alle aan-
wezigen welkom en vermeldde daar-
bij dat het misschien een beetje raar 
was om dat zo te doen omdat de ruïne 
formeel niet van de gemeente Velsen 
is. De dreiging van een mogelijke 
sluiting van de ruïne gaat hem aan 
het hart, zo vertelde hij en hij zal met 
partijen aan tafel gaan zitten om een 
oplossing te zoeken. Maar hoe zit het 
precies met die mogelijke sluiting? Bij 
navraag doemt nog een nieuwe vraag 
op: waarom betaalde Zuid-Holland 
vier jaar lang subsidie aan de ruïne die 
in de provincie Noord-Holland staat? 
En waarom stopt die betaling nu?

door Louise Leupen

Gert Brouwer (1956) is beheerder 
van de Ruïne van Brederode sinds 
1 mei 2009. "Ik ben ontzettend blij 
dat B & W van Velsen, ook al zijn zij 
geen eigenaar -want het is een rijks-
monument- het toch erg belangrijk 
vinden dat de ruïne open blijft. 
Ook op lokaal politiek niveau heb 
je draagvlak nodig om met elkaar 
samen een oplossing te vinden."
De ruïne valt, samen met de Ruïne 
van Teylingen, onder de Kaste-
lenstichting Holland en Zeeland. 
Brouwer vertelt naast deze stichting 
drie belangrijke gesprekspartners 
te hebben: de gemeente, de provin-
cie en de Rijksgebouwendienst. Met 
hen is hij aan het kijken wat voor 
een oplossing gevonden kan wor-
den om de ruïne open te houden.

Steun van Zuid-Holland
Hoe komt het dat provincie Zuid-
Holland vier jaar lang subsidie heeft 
betaald? "Het is een rijksmonument. 
Vroeger zaten hier beheerders in 
en die waren rijksambtenaar. Ver-
volgens hebben ze bij Paars I van 
Hedy d'Ancona de verkiezingsbe-
lofte waargemaakt en 15.000 amb-
tenaren eruit gedaan. Alle musea 
en ook de Ruïne van Brederode, dat 
als rijksmonument onder de musea 
is geschaard, zijn toen verzelfstan-
digd. Dat betekent dat het wel een 
rijksmonument blijft, maar dat de 
overheid het dagelijks beheer bij 
een stichting onderbrengt, die er 
personeel op zet om dit mogelijk 
te maken. OCW (het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
-red.) heeft altijd de subsidie aan de 
Kastelenstichting verstrekt. In 2008 

hebben OCW en de provincie Zuid-
Holland onderling een uitruil voor 
vier jaar gedaan betreffende het 
subsidiëren van verschillende orga-
nisaties, waaronder de ruïne."

Doorverwijzen
Dit vierjarige contract loopt op 1 
januari 2013 af. Brouwer: "Indertijd 
was, onder Plasterk, de toezegging 
gedaan dat als dat contract afge-
lopen zou zijn, OCW de subsidie 
weer op zich zou nemen. Provin-
cie Zuid-Holland zegt: 'Aaan onze 
contractuele verplichting hebben 
we voldaan, onze periode is voor-
bij. Wij stoppen daarmee want wij 
hebben geldgebrek'. Dat is wat er in 
de pers is gekomen. OCW moet de 
subsidieverplichting weer op zich 
gaan nemen omdat de ruïne een 

rijksmonument is en zij dat ooit in 
de tijd verzelfstandigd hebben en 
speciaal daarvoor een stichting heb-
ben aangesteld. Maar nu zegt OCW: 
'Er is een economische crisis en er 
is een nieuwe cultuurnota, daarom 
verstrekken wij geen subsidie meer, 
ga maar naar Noord-Holland'. Maar 
Noord-Holland zegt: 'Wij hebben 
het geld niet, het is niet onze ver-
plichting, ga maar naar OCW of ga 
naar de gemeente'.  En de gemeente 
zegt: 'Ook al ligt het binnen onze 

grenzen: het is een rijksmonument, 
wij hebben het geld niet'."

Educatie
Brouwer hoopt op een oplossing. 
"Je hebt hier cultureel erfgoed met 
een enorme geschiedenis. De Brede-
rodes waren belangrijke adellijken 
in dit gebied. Op dit ogenblik wordt 
nog veel onderzoek gedaan; er duikt 
nog steeds veel informatie over op. 
In het kader van educatie komen 
hier scholen uit de hele regio."
Sinds hij beheerder is zijn dat wel 
1.600 kinderen in vijf maanden tijd 
gedurende de acht maanden dat de 
ruïne per jaar open is. "Zowel kinde-
ren als ouders en begeleiders genie-
ten hier. Ze krijgen dan een rondlei-
ding waarin de geschiedenis van het 
kasteel verteld wordt, op het niveau 
dat bij de leeftijd van de kinderen 
past en ze leren hoe de mensen in 
de middeleeuwen leefden en daar-
naast is er een speurtocht."
Ook kunnen scholen, als ze daarin 
willen investeren, op de ruïne het 
Archeon in het klein beleven tijdens 
speciale themadagen. Ze ontmoeten 
dan de 'Compagnie van Brederode', 
een groep huurlingen uit de woe-
lige vijftiende eeuw. Die neemt de 
bezoekers mee terug in de tijd en 
laat daarbij zien wat een mens toen 
moest doen om te leven en te overle-
ven. Hierbij proberen zij zo authen-
tiek mogelijk te zijn in zowel kle-
ding, wapens als tenten. De kinde-
ren gaan dan een heel middeleeuws 
parcours af; pijl en boog schieten, 
stokvechten, middeleeuws koken 
en ook eten, verkleden, kalligrafe-
ren en er is middeleeuwse muziek 
bij. "Op die manier ervaren de kin-
deren hoe het in de middeleeuwen 
was en worden ze zich bewust van 
de waarde van het cultureel erfgoed. 
Zij zijn de volgende generatie. Als 
zij de waarde en schoonheid ervan 
zien, dan willen zij zich er ook voor 
inzetten en daarvoor strijden."
Gezien de huidige situatie lijkt die 
strijd hard nodig.x

Houdt de ruïne stand?
Ruïne van Brederode bedreigd met sluiting

De geschiedenis van het voormalig Kasteel Brederode gaat terug tot de der-
tiende eeuw. Het geslacht Brederode behoorde tot de hoge adel. In de 19de 
eeuw was de ruïne één van de eerste bouwwerken die in opdracht van de staat 
gerestaureerd werd en werd het eerste rijksmonument. De Rijksgebouwendienst 
is eigenaar van het 'gebouw' Ruïne van Brederode en is verantwoordelijk voor 
het onderhoud aan de ruïne. De exploitatie van het gebouw behoort niet tot de 
taak van de Rijksgebouwendienst; daarom is de openstelling uitbesteed. De 
Kastelenstichting Holland en Zeeland verzorgt dit. De Rijksgebouwendienst kan 
nu nog niet aangeven of de ruïne openblijft of sluit. Dit wordt in het najaar verder 
besproken met de Kastelenstichting. Wel is zeker dat de Rijksgebouwendienst 
het onderhoud en de werkzaamheden blijft uitvoeren. Op de foto is links een 
paardenbeeld te zien, uitgevoerd in drijfhout, gemaakt door kunstenaar Marjo-
lijn de Bruin (Foto: Louise Leupen).

Beheerder van de ruïne Gert Brouwer 
(links) in gesprek met kunstenaar 
Gerard van der Leeden tijdens de ope-
ningsavond van de beeldentuin. Van 5 
juli tot en met 5 augustus 2012 is op 
en rond de ruïne het werk van veertien 
kunstenaars te zien. Kijk voor meer 
informatie: www.beeldentuinsant-
poort.nl (Foto: Louise Leupen). x

Kort geleden sprak ik een goede vriend die al jaren met zijn gezin in Bloe-
mendaal woont - de kinderen hier op school, ze doen aan sport en muziek, 
halen hun boodschappen in het dorp. Kortom, ze zijn net als vele ande-
ren.
Toch vertelde hij mij met een wat bedrukt gezicht dat ze sterk overwogen 
om te gaan verhuizen, weg uit Bloemendaal. Verbaasd vroeg ik hem de 
reden van deze stap. "Tja", "zei hij, we leven hier prima, maar zie je, er is 
geen eigentijds Klant Contact Centrum van de gemeente en dat trekken 
we niet meer."
Wat een flauwekul zult u denken en terecht! Dat is precies de gedachte 
die bij mij opkwam toen ik het interview met wethouder Kokke las in het 
Weekblad van vorige week. In hetzelfde artikel wordt de recente ranglijst 
'De beste gemeenten van Nederland' van Elsevier aangehaald. Bloemendaal 
staat op 2 en drie woonkernen scoren bij de bovenste tien buurten van 
ons land.
Zeker iets om trots op te zijn en daaraan hebben het gemeentebestuur, 
ambtenaren en raad in de afgelopen jaren hun steentje bijgedragen. Maar 
wethouder Kokke draaft wel erg ver door met zijn uitspraak dat een eigen-
tijds Klant Contact Centrum (onderdeel van het verbouwingsplan van het 
gemeentehuis met 12 tot 15 miljoen aan kosten) thans hard nodig is om 
de dienstverlening aan de burgers te verbeteren, daarmee implicerend 
dat zo'n centrum noodzakelijk is om als gemeente hoog in de ranglijst te 
blijven. Dit getuigt van een wel zeer benepen opvatting over wat burgers 
belangrijk vinden.
Het lijkt mij dat goede scholen, goede sportvoorzieningen, voorzieningen 
voor ouderen, het adequaat ophalen van het huisvuil of het handhaven van 
de enige buslijn in Bloemendaal (om maar enkele punten te noemen) wel 
wat meer gewicht in de schaal leggen bij het woongenot in onze gemeente 
dan die ene keer in de zoveel jaar dat er een paspoort of een bouwver-
gunning moet worden aangevraagd. Trouwens, als het B&W menens is de 
service aan de burger te verbeteren dan is er een zeer simpele oplossing: 
verruim de openingstijden van de diverse loketten!
Door af te zien van de geplande verbouwing en te kiezen voor een goede 
opknapbeurt van de bestaande gemeentekantoren kan circa 10 miljoen 
euro bespaard worden. Door dit geld te besteden aan werkelijk belang-
rijke activiteiten kan een veel hoger rendement voor de burger worden 
bereikt.
"De Bloemendaler mag ook best wel eens een beetje trots zijn", stelt Kokke. 
Voor deze ene keer ben ik het met hem eens, maar dan wel graag om de 
juiste redenen!

Reinier Schaper x

Trots op Bloemendaal

regio - In heel Nederland gaan van 
16 tot en 22 september zo'n 80.000 
vrijwilligers van de Nierstichting 
van deur tot deur tijdens de Natio-
nale Collecteweek. Ook in Noord-
Holland, waar collectanten de 
buurten en wijken ingaan om zo 
veel mogelijk geld voor de Nier-
stichting in te zamelen. Met dit 
geld doet de Nierstichting er alles 
aan om nierziekten te voorko-

Nierstichting
men en nierpatiënten te helpen. 
Onder meer door te investeren 
in betere behandelmethoden en 
wetenschappelijk onderzoek. Met 
de collecteweek op komst, zoekt 
de Nierstichting in Noord-Hol-
land nog nieuwe enthousiaste 
collectanten. Aanmelden kan via 
collecte@nierstichting.nl, via 
035-6978050 of kijk op www.nier-
stichting.nl. x
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Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen
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ZOMERBUFFET

Dinsdag 14 augustus van 14.30 – 16.30 uur
Vanaf 13.00 uur wandeling voor de liefhebbers met Ellen Heemskerk
Locatie: Huize Bosbeek, Glipperdreef 209 te Heemstede
Kosten voor buffet € 22,50. Aanmelden vóór 7 augustus
Indien nodig kunnen wij u tegen vergoeding vervoeren

THEMABIJEENKOMST

Landgoederen en hofsteden rondom Bennebroek, lezing door Martin 
Bunnik
Dinsdag 2 augustus 10.00 – 12.00 uur 
Locatie Zuid

WORKSHOPS

Dinsdag 31 juli 14.00 – 16.00 uur
Maak zelf een zomerboeket 
Locatie Annemieke’s pluktuin Hillegom

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Bel ons voor meer informatie 

Wij halen u thuis op en brengen u naar een adres in de gehele gemeente 
en naaste omgeving.
Vervoer op maat 
Onze vrijwilligers brengen u met hun eigen auto naar uw afspraak (zoals 
arts) en kunnen u ook begeleiden.

TELEFOONCIRKEL

Iedere ochtend een telefoontje geeft u een veilig gevoel. 
Bel voor informatie ons kantoor.

BEWEGEN, GOED VOOR U!
Recreatief fietsen 
-  Woensdag 1 augustus, 10.00 uur: rondom Haarlem

Locatie Zuid

- Woensdag 1 augustus, 9.30 uur: Noord-Hollands Duinreservaat
Locatie Noord

- Donderdag 16 augustus 9.30 uur: Schoteroog, Penningsveer, Spaarn-
woude
Locatie Noord

- Woensdag 22 augustus, 10.00 uur: rondje Comomeer
Locatie Zuid

Maandag 6 en 20 augustus, 10.00 uur vanaf ’t Panneland

Woensdag 25 juli en woensdag 29 augustus, 10.00 uur
Locatie Zuid

Maandag 30 juli en maandag 27 augustus, 10.00 uur korte wande-
ling, vanaf kerk in Vogelenzang

Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland

Meer bewegen voor ouderen, verbeteren en/of op peil houden van 
conditie, beweeglijkheid, lenigheid en coördinatie

9.00 - 10.00 uur en 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Sportzaal van het Medisch Centrum van GGZ in Geest te 
Bennebroek.

9.45 - 10.45 uur en 10.45 - 11.45 uur
Locatie: Buurtvereniging Overveen

Conditietraining, spierversterkende en -losmakende oefeningen om 
beter te bewegen en de balans te ontwikkelen

10.00 - 11.00 uur
Locatie: Sportzaal van het Medisch Centrum van GGZ inGeest te 
Bennebroek,

.
Yoga, ter bevordering van een goede ademhaling, beweeglijkheid en 
lichaamsbalans

9.15 - 10.15 uur en 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Teylingerweg 75 te Vogelenzang.

10.30 - 11.30 uur
Locatie: Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17 Overveen.

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK BLOEMENDAAL NEEMT 
JONGEREN SERIEUS!

Van 20 t/m 24 augustus gaat een grote groep jongeren op tiener-

kamp in de Ardennen. Helaas voor degenen die nog mee hadden 

gewild: we zitten vol. Vanaf 28 augustus kun je weer bij ons 

terecht voor andere jongerenactiviteiten.

Elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur

Inloopavond in The Spot in Bennebroek

Leeftijd 12 - 20 jaar, vrije inloop en gratis entree

Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Elke woensdag van 14.00 - 16.30 uur

Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelenzang

Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree

Locatie: Henk Lensenlaan 2A 

Elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur 

Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelenzang

Leeftijd 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis entree

Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Elke vrijdag van 19.30 – 22.30 uur 

Inloopavond in The Spot in Bennebroek

Leeftijd 12 - 20 jaar, vrije inloop en gratis entree

Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 

KIJK OP 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
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bloemendaal - Verzekeraars geven 
er vergoedingen voor en wereldwijd 
wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat Mindfulness trainingen 
effectief zijn. Dat vindt de gemeente 
Bloemendaal ook sinds in 2009 werd 
begonnen met het aanbieden van gra-
tis trainingen. Waarom de trainingen 
ook effectief zijn voor mensen die 
er niet zo in geloven, hoe het werkt 
en wat je er van mag verwachten. 
Een interview met Pauline Veldkamp 
(beleidsmedewerker gemeente) en 
Trees van Hennik (mindfulness-trai-
ner).

door Ruud Vader

Eerst maar even de vraag hoe 
gestresst of depressief je moet zijn 
om voor de training in aanmer-

king te komen. Van Hennik: "Daar 
kijken we niet specifiek naar, al 
worden sommige mensen met dit 
soort klachten wel eens doorge-
stuurd door hun huisarts. In het 
algemeen kun je zeggen dat men-
sen tegenwoordig veel te verduren 
hebben. Er is een recessie, mensen 
worden ontslagen of krijgen lagere 
uitkeringen, of ze worstelen met 
de manier waarop ze met hun rela-
tie of met hun kinderen omgaan. 
Mindfulness is voor iedereen een 
manier om rust en energie op te 
doen voor de roerige dingen die 
men meemaakt."

Loskomen
Hoe gaat dat in zijn werk? Veld-
kamp: "De simpelste manier om het 
te zeggen is dat je leert om gedach-
ten of angsten die je hebt over ver-
leden of toekomst stil te zetten. Bij 
Mindfulness concentreer je je op 

het nu en wordt je bewust gemaakt 
van je omgeving, je lichaam en je 
gedachten. Daarmee kom je los van 
ingeslepen patronen, zoals zorgen 
over je werk, je kinderen, je hypo-
theek en of je wel zult kunnen sla-
pen."
Moet je in meditatie geloven om 
er iets aan te hebben? Van Hennik 
(lachend): "Nee. Ten eerste is Mind-
fulness niet hetzelfde als medita-
tie, al zijn sommige oefeningen er 
wel van afgeleid. Maar met geloof 
heeft het niets te maken - je moet 
alleen maar bereid zijn om je over 
te geven aan een methode die 
zich wereldwijd al heeft bewezen. 
Dat geldt zowel voor mensen met 
klachten over stress of depressie, 
maar ook voor gewone mensen die 
niets mankeren. Het is eigenlijk 

voor iedereen een verrijking waar-
door je beter in staat bent gewone 
dingen in het leven te waarderen 
en er van te genieten. Bewust en 
aandachtig leven maakt het leven 
interessanter, levendiger en plezie-
riger. Daarnaast geeft de training 
handvatten in het werken aan een 
grotere balans, ook bij moeilijke 
en ingrijpende gebeurtenissen en 
ervaringen."
De training voor volwassenen 
bestaat uit acht bijeenkomsten en 
wordt de inwoners gratis aangebo-
den door de gemeente Bloemen-
daal. Hij is daarmee toegankelijk 
voor alle inwoners van de gemeen-
te. Ook starten er binnenkort trai-
ningen voor ouders en voor kinde-
ren (in diverse leeftijdsgroepen). Bij 
mindfulness voor kinderen tot en 
met 12 jaar (drie bijeenkomsten) is 
het gewenst dat er in ieder geval één 
ouder meekomt om de oefeningen 
te integreren in het gezinsleven.

Ervaringen
Van Hennik geeft al jaren Mindful-
ness trainingen voor allerlei doel-
groepen - volwassenen, ouders en 
kinderen, leerkrachten en mana-
gers. Kan ze ook aangeven hoe de 
deelnemers de trainingen ervaren? 
Van Hennik: "Ja, maar dan wel 
anoniem om de privacy niet aan 
te tasten." Hier is een greep uit 
opmerkingen die verschillende 
deelnemers na afloop op een eva-

luatieformulier invulden.
"Door de training heb ik minder 
heftige stemmingswisselingen en 
ik kan meer met mijn aandacht in 
het 'nu' zijn in plaats van te pieke-
ren. Hierdoor heb ik minder last 
van depressies en angst en juist 
meer energie." "Ik slaap nu veel 
beter." "Ik ben door de training 
mindful parenting beter beter gaan 
accepteren hoe mijn kinderen zijn. 
Door ze meer los te laten in lastige 
situaties zie ik dat ze zelfstandiger 
zijn dan ik dacht en dat ze zelf met 
oplossingen komen." "Ik heb met 
de training een andere en meer 
evenwichtige manier van leven 
gevonden." "Door 'in het moment' 
te blijven gaat er minder langs me 
heen en ontstaan er leuke en goede 
momenten." "Ik denk nu minder 

vooruit over wat er allemaal kan 
gebeuren, kan accepteren dat ik 
minder controle heb en meer losla-
ten." "Ik kan nu veel beter omgaan 
met allerlei stresssituaties in mijn 
leven." "Er wordt wel gezegd dat 
Mindfulness zweverig is, maar zo 
heb ik het zeker niet ervaren."
Op de formulieren kom je ook posi-
tief kritische opmerkingen tegen. 
Dat het soms lastig is om tijd te 
vinden voor de oefeningen. Een 
deelnemer zegt: "De training heeft 
een flinke aanzet gegeven tot ver-
andering in mijn leven maar een 
automatisch levenspatroon te ver-
anderen heeft meer tijd nodig."
De gratis trainingen worden in 
Bloemendaal gegeven bij het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin aan de 
Dennenweg 15a. Meer informatie 
is te vinden op www.mindstudio.
nu en op www.cjgbloemendaal.nl. 
Voor een advies op maat en eventu-
eel trainingen die niet vallen onder 
het gratis aanbod, kan men bellen 
met Trees van Hennik, tel. 06-
23218704. Omdat zorgverzekeraars 
in veel gevallen een (groot) deel van 
de kosten vergoeden, hoeft nie-
mand het om financiële redenen 
te laten. Maar let op: De trainingen 
zijn natuurlijk niet echt gratis - de 
gemeente betaalt de eigen bijdrage 
van € 165,- maar degene die eerder 
afhaakt moet die dan wel aan de 
gemeente terugbetalen. x

Gemeente continueert aanbieden
van gratis trainingen Mindfulness

Tegen stress, spanningen en piekeren

Bij Mindfulness concentreer je je op het nu en kom je los van ingeslepen patro-
nen, zoals zorgen over je werk, je kinderen, je hypotheek en of je wel zult kunnen 
slapen (Foto: Mindstudio).

aerdenhout - De politie hield in de 
nacht van maandag op dinsdag 
op de Zuidlaan een 19-jarige auto-
mobilist uit Zwanenburg aan voor 
rijden onder invloed. De agenten 
zagen tijdens hun surveillance 
hoe de bestuurder bij het zien 
van de politie omdraaide en met 
hoge snelheid de Zuidlaan in reed. 
De verdachte bleek bij een blaas-
test te diep in het glaasje gekeken 
te hebben (360UGL). Omdat hij 
beginnend bestuurder is, kon hij 
gelijk zijn rijbewijs inleveren. x

Rijbewijs kwijt...

regio - Op 12 juli organiseerde de 
afdeling Bloemendaal/Overveen een 
uitstapje naar landgoed Beeckestijn 
waar 21 gasten aan meededen en dus 
ook evenveel vrijwilligers. Bijna alle 
gasten gingen per rolstoel en één 
dame kreeg een arm van een vrijwil-
ligster. De Zonnebloem organiseert al 
meer dan 50 jaar dit soort activiteiten 
voor mensen met beperkingen.

door Ruud Vader

De wandeling van ruim een uur 
voerde door de prachtig aangeleg-
de Engelse tuinen van Beeckestijn, 
naar het museum en werd afgeslo-
ten met een hapje en een drankje 
in de brasserie. De groep bestaat uit 
enthousiaste mannen en vrouwen 
die zich als vrijwilliger  inzetten 
voor het welzijn van anderen. De 
Zonnebloem is één van de grootste 
landelijke organisaties en zet zich 
in voor mensen met  lichamelijke 
beperkingen door ziekte, leeftijd 
of handicap. Mensen voor wie per-
soonlijk contact en deelname aan 
het  maatschappelijk leven niet 
vanzelfsprekend zijn.
De Zonnebloem is vlak na de Twee-

de Wereldoorlog voortgekomen 
uit een radioprogramma van Her-
rijzend Nederland, speciaal voor 
zieken en gehandicapten met pre-
sentator Alex van Wayenburg. Later 
neemt de KRO het programma over. 
Het ideaal van Alex van Wayenburg, 
een samenleving waarin plaats 
is voor gezonden en zieken, slaat 
enorm aan. Dat blijkt uit de vele 
reacties die zijn programma krijgt. 
Zoveel zelfs dat in 1949 de Stichting 
De Zonnebloem wordt opgericht. 
Op dat moment ontstaan er overal 
in het land plaatselijke comités 
die regelmatig bezoek en diverse 
andere activiteiten organiseren. In 
1964 wordt de Zonnebloem een ver-
eniging met ondersteunende leden 
die met een jaarlijkse bijdrage voor 
de nodige financiën zorgen. In 
2012 zijn er over heel Nederland 
40.000 vrijwilligers actief. Ze leg-
gen 1.1000.000 huisbezoeken per 
jaar af. Wie er meer van wil weten 
of zich wil opgeven als vrijwilli-
ger kan de website zonnebloem.nl 
bezoeken. x

De Zonnebloem had weer
een interessante excursie

Rolwandeling op Beeckestijn

(Foto: Cor van Iperen).

bennebroek - Twee weken geleden 
berichtten wij in deze krant dat 
er voor een oud-plaatsgenoot uit 
Bennebroek door de Albert Heijn 
supermarkt, de Gall & Gall slijterij 
en de DIO drogisterij in de School-
laan in Bennebroek een statiegeld-
bonnenactie gehouden werd. Op 15 
juni jongstleden werd zijn dorp in 
Mexico getroffen door een orkaan, 
die heel veel schade heeft aange-
richt. "Wij zijn ontzettend blij met 
de opbrengst van de actie", aldus de 
eigenaar van de drie winkels, Carlo 
Zwetsloot. "We hadden niet gedacht 

dat er zoveel opgehaald zou worden 
in zo'n korte tijd. Het gaat tenslotte 
vaak maar met kleine bedragen 
tegelijk." De klanten van de winkels 
hebben enorm hun best gedaan en 
samen een bedrag van € 337,50 
bij elkaar gespaard. Dit bedrag is 
door Carlo Zwetsloot verdubbeld, 
waardoor er een bedrag van € 675,- 
overgemaakt kon worden naar de 
getroffenen. Hiermee laat Benne-
broek weer eens zien waarin een 
klein dorp groot kan zijn. x

Gulle Bennebroekers
Statiegeldbonnenactie:

(Foto: Ingrid Zwetsloot).
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regio - De verplichte reflecterende 
hesjes, gevarendriehoek, reservelam-
pen, bandenspanning controleren, 
auto of caravan niet te zwaar belast. 
We weten het allemaal wel, net als 
waarschijnlijk de verplichte tolstic-
ker op je voorruit in Oostenrijk en 
Zwitserland. Maar over bijvoorbeeld 
die gevarendriehoek gesproken. Wie 
weet dat die in Duitsland niet alleen 
voor de auto maar ook voor een even-
tuele aanhangwagen verplicht is, dus 
ook voor de caravan of vouwwagen? 
Of dat de veiligheidsvestjes gelden 
voor alle inzittenden, dus ook de kin-
deren? Over (soms rare) regeltjes.

door Michiel Rehwinkel

Een nieuwkomer in afwijkende 
regels is de per 1 juli verplichte alco-
holtest in de auto in Frankrijk. Bij 
wie dit inmiddels bekend is bestaan 
er veel vragen en is er ook de nodi-
ge kritiek, maar het valt allemaal 
wel mee. Het is in de eerste plaats 
bedoeld als zelftester en niet om de 
Franse politie geld te besparen. Ze 

zijn op dit moment trouwens ook 
in Frankrijk bijna niet meer te ver-
krijgen, dus om die reden spekt het 
de kas ook niet (zie ook elders op 
deze pagina).

Niet alleen Frankrijk
Wat vrijwel elke vakantieganger 
weet is dat de Fransen erg happig 
zijn op het verbod op flitsscanners 
in zowel navigatiesysteem, mobiele 
telefoon of laptop. Op hun beurt 
scannen zij daar wel actief op en 
ben je de klos, dan ben je niet alleen 
je apparatuur kwijt, maar ook zo'n 
beetje je jaarlijks uitgekeerde 
vakantiegeld: de boete bedraagt 
liefst € 1.500,-. Vergeet echter niet 
dat België, Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland een zelfde regelgeving 
hanteren met betrekking tot flit-
spaalsignalering. Daar is het net zo 

verboden. Alleen uitgeschakeld is 
niet voldoende, het mag helemaal 
niet aanwezig zijn.

Ga toch fietsen!
In Portugal, zo blijkt, zijn fietsdra-
gers verboden. Die mogen dus alleen 
mee op het dak. In Spanje en Italië 
zijn ze wel toegestaan, maar moet 
er een waarschuwingsbord op. Wat 
voor één mag Joost weten. Om bij 
fietsen te blijven is in Spanje (in 
Groot-Brittannië overigens te allen 
tijde) buiten de bebouwde kom een 
fietshelm verplicht. Merkwaardig 
genoeg geldt dit niet wanneer de 
omstandigheden 'zwaar' zijn. Een 
steile weg of hitte vallen hier onder. 
Maar steile wegen vind je in de ber-
gen en voor die hitte ga je juist naar 
Spanje. En met de gemiddelde rij-
stijl in Zuid-Europese landen is het 
misschien wel beter om juist bín-
nen de bebouwde kom een helm te 
dragen. Maar het is maar dat u het 
weet…
Verder moeten brildragers in bij-
voorbeeld Frankrijk, Duitsland 
en Oostenrijk een reservebril met 
dezelfde sterkte in de auto hebben 
liggen. Een zonnebril op sterkte 
mag ook. Lenzendragers ontsprin-
gen kennelijk de dans.
Overigens gelden er in het buiten-
aldn ook weer afwijkende regels 
waar uitzonderingen op bestaan. 
Zo is men in België verplicht een 
verbandkoffer in de auto te hebben, 
maar geldt dit juist weer niet voor 
buitenlandse kentekens.
Het handigste blijft toch om per 
land altijd even de eventuele afwij-
kende regels te checken. Dat kan 
bijvoorbeeld op de website van de 
ANWB. x

Vakantiebestemming Europa: een
continent met soms rare regeltjes

Ik ga op vakantie en neem mee…

Ga je met je sleurhut naar Spanje, dan ben je verplicht er twee zogeheten ECE 
70-stickers op te plakken. Die zijn echter in elk ander Europees land verboden. 
Voor de terugreis is het dus handig om naast de in Frankrijk verplichte alco-
holtest ook nog eens lijmoplosser in je auto te hebben liggen… (Foto: www.
ovmfotografie.nl).

regio - De aanwezigheid van een 
alcoholtest - of zoals de Fransen het 
noemen éthylotest - in de auto is ver-
plicht, ook voor Nederlanders die met 
de auto naar Frankrijk gaan of er door 
rijden. Het gebruik ervan is echter niet 
verplicht. Als je staande wordt gehou-
den is het dus niet zo dat je in je eigen 
zakje moet blazen.

door Michiel Rehwinkel

De achterliggende gedachte is 
namelijk dat met de test bestuur-
ders bij twijfel zelf kunnen bepalen 
of ze wel of niet in staat zijn een 
auto te besturen. Er dient wel altijd 
een ongebruikte test in de auto aan-
wezig te zijn. Als men besluit deze 
te gebruiken, dient er ook direct 
een tweede test voorhanden te 
zijn. Een ongebruikte test is name-
lijk niet meer geldig. Verder is het 
Franse keurmerk NF (Norme Fran-
çaise) verplicht. Andere blaaspijpjes 
worden door de Franse politie niet 
geaccepteerd. Let in dit geval bij 
aanschaf op de codes NF X20 702 of 
NF X20 704.
Door de enorme vraag in Europa 
zijn de alcoholtests echter niet 
of nauwelijks meer ergens te vin-
den. Ook in Nederland is de test 
praktisch niet meer verkrijgbaar, 
zeg maar helemaal niet: Halfords, 
ANWB en Bovag zijn er doorheen. 

Maar… dat geldt ook voor Frank-
rijk zelf. Bij controle, zo gaat het 
verhaal, bestaat de mogelijkheid 
om ter plekke bij oom agent een 
test af te nemen tegen een bedrag 
van € 17,-. Dat zou echter een meer-
voud zijn van wat ze in de winkel 
kosten (bij Halfords in elk geval € 
2,99 maar die heeft ze pas eind juli 
weer op voorraad). Maar geen nood 
aan de man: er geldt een overgangs-
periode tot 1 november. Pas daarna 
worden boetes uitgedeeld (á € 11,-). 
Er wordt tot die tijd waarschijnlijk 
helemaal niet gecontroleerd, of 
het blijft bij een waarschuwing. De 
Fransen hebben immers hetzelfde 
probleem.
Omdat de alcoholtest momenteel 
vrijwel niet te verkrijgen is, biedt 
de ANWB nog de mogelijkheid om 
bij de ANWB winkel een tweetalig 
servicebriefje af te halen of deze 
via hun website te downloaden. De 
prima Franse vertaling is handig, 
maar een officieel document is het 
niet.
Tot slot een handige tip: de bekeu-
ring betalen is in elk geval goed-
koper dan de tests via internet te 
bestellen. Dan ben je in de regel € 
5,- per test kwijt exclusief verzend-
kosten. Koop ze dus gewoon in de 
winkel. x

Alcoholtest: nu even serieus
Ook echt gebruiken niet verplicht

(Foto: www.bovag.nl).

regio - De vakantie staat voor de 
deur! Even lekker weg om te genie-
ten van uw vrije tijd. Om echt te 
kunnen ontspannen is het natuur-
lijk belangrijk om de woning veilig 
achter te laten. De politie heeft een 
aantal tips op een rij gezet.

1. Ramen en deuren goed afsluiten. 
Vergeet vooral niet een wc raampje 
of ramen en deuren van een garage 
af te sluiten.
2. Laat geen sleutels aan de binnen-
zijde van de sloten zitten.
3. Controleer hang- en sluitwerk op 
defecten.
4. Binnendeuren niet afsluiten, 
kostbaar meubilair ook niet. Extra 
schade wordt daarmee voorkomen.
5. Geen geld, waardevolle papieren 
en/of sieraden thuis achterlaten. In 
de kluis bij de bank is het veilig.
6. Tijdschakelaars op lampen en/of 
op de radio doen, zodat het net lijkt 
of er iemand thuis is. (Bewaar reser-
velampen in de meterkast).
7. Laat niet zien dat u weg bent. Plak 
dus geen briefjes op de deur en laat 

geen touwtjes uit de brievenbus 
hangen. Sluit geen overgordijnen 
en haal geen planten voor de ramen 
weg. Laat niet via uw antwoordappa-
raat weten dat u op vakantie bent.
8. Laat de brievenbus regelmatig 
legen en laat de post neerleggen 
op plaatsen waar deze van buitenaf 
niet zichtbaar is.
9. Zet ladders, vuilcontainers en 
andere dingen waar op geklommen 
kan worden weg.
10. Registreer en merk uw eigendom-
men (vermeld postcode en huis-
nummer).
11. Vraag een buur of kennis een 
oogje in het zeil te houden.
12. Parkeer eventueel de (tweede) 
auto van de buren op uw oprit.
13. Als u bij u in de buurt iets ver-
dachts ziet, schroom dan niet de 
politie bellen. Noteer zo mogelijk 
kentekens en andere bijzondere 
kenmerken.
14. Wilt u uw woning beveiligen? 
Voor informatie kunt u bellen met 
de helpdesk Politie Keurmerk Veilig 
Wonen, tel. 0800-0231760. x

Veilig op vakantie

haarlem/regio - De vakantieperiode is 
weer in aantocht. Helaas gaan crimine-
len niet met vakantie, zij zien juist in 
deze periode de gelegenheid om hun 
activiteiten te ontplooien. Rabobank 
Haarlem en Omstreken neemt de nodi-
ge maatregelen om een veilig gebruik 
van de betaalpas te borgen.

Ga allereerst voorzichtig om met ver-
trouwelijke betaalgegevens. Steeds 
vaker proberen criminelen op slink-
se wijze consumenten te misleiden 
door hen vertrouwelijke informatie 
te ontlokken. Vertrouwelijke betaal-
gegevens zijn onder meer de pincode 
van de bankpas en creditcardgege-
vens. Je kunt ze het beste geheim 
houden. Geef ze dus niet door aan 
anderen. 
De Rabobank vraagt haar klanten 
nooit om deze gegevens.
Door een aantal eenvoudige con-
troles uit te voeren, zorgt men er 
zelf voor dat de betaalpas veilig kan 
worden gebruikt. Bewaar de pas op 
een veilige plaats en laat deze nooit 
onbeheerd achter. Vertel daarnaast 
de pincode nooit aan anderen. Ook 
een medewerker van de bank of van 
de politie zal nooit om een pincode 
vragen. Schrijf ook de pincode nooit 

op de pas en bewaar de pincode nooit 
bij de pas. Neem in binnen- en bui-
tenland geen hulp aan van 'behulp-
zame personen' in de buurt van een 
geldautomaat. Bij twijfel aan de vei-
ligheid bij de pinautomaat of tijdens 
het pinnen, volg dan het gevoel en 
gebruik een alternatief. Scherm altijd 
het toetsenbord van het pinapparaat 
af tijdens het pinnen en voorkom 
meekijken. Neem voor meer tips, 
zoals wat te doen als uw pas geblok-
keerd, ingeslikt of verloren is, eens 
een kijkje op de website www.rabo-
bank.nl/haarlem. Of kijk bij 'contact-
gegevens' op uw RabobankierenApp. 
Hier zijn ook alle telefoonnummers 
die men 24/7 kan bellen in geval van 
verlies of diefstal. Goed voorbereid is 
tenslotte ook goed op vakantie.
Vorig jaar heeft Rabobank Haarlem 
en Omstreken een bijeenkomst 
'Veilig Bankieren' georganiseerd. 
In deze bijeenkomst komen alle 
aspecten van veilig bankieren, zoals 
het veilig omgaan met betaalpas en 
internetbankierovereenkomst, aan 
de orde. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via communicatie@
haarlem.rabobank.nl en ontvangen 
bericht als er een bijeenkomst wordt 
georganiseerd. x

Veiligheid voor alles, ook
voor bankpas en pincode

Rabobank Haarlem & Omstreken:

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Nijverheidsweg 29 Haarlem 
open ma t/m za tot 18 uur.

Wagenmakerstraat 2 Velserbroek 
open ma t/m za tot 18 uur.

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

Alfa 146-1.8-16V twinspark airco G3 strbekr. 1998 1450
BMW 520i automaat stuurbekr. 1990 950
Chrysler Voyager 2.4i MPV personenbus 2000 1950
Citroën Berlingo 1,9 diesel bestel stuurbekr. 1998 950
Citroën Berlingo 1,9 diesel bestel stuurbekr. 2000 1950
Citroën xm 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998 950
Citroën Xantia 1,8i-16V airco stuurbekr. enz 1995 650
Daihatsu Cuore klein zuinig betrouwbaar 2000 1650
Fiat Cinquecento 2 stuks 1997 v/a 850
Fiat Doblo 1.6 personen MPV stuurbekr. airco 2004 3950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 - 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 55 1997 850
Fiat Seicento sporting 1999 1650
Ford Escort 1.6 station benzine-gas 1992 650
Ford Escort 1.8 station turbodiesel strbekr. enz 1996 950
Ford Escort 1.6i station wagen stuurbekr. enz 2000 1250
Ford Ka 1.3 1996 1450
Ford Mondeo 1.8 ghia station airco strbkr. enz 1997 1450
Ford Mondeo 1.8 tcdi diesel station. airco. enz 2000 1650
Ford Transit Connext diesel 1.8 t.d. dieselbus 2004 2450
Honda Civic 1,6 esi coupé automaat 1995 1250
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2450
Kia Carnival 2.9 CRDI diesel 8 persoons 2005 1950
Kia Sportage jeep 2.0i-16V stuurbekr. enz 1998 1450
Mazda 121  1.3i lx 1996 650
Mazda 626-2.0i-16V lx stuurbekr. enz 1995 1250 
Mercedes C200 diesel stuurbekr. enz 1995 950
Mitsubishi Colt 1,6 glxi stuurbekr. enz 2000 1650
Opel Astra 2.0 caravan DTH diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.0 automaat stuurbekr. enz 1996 950
Opel Vectra x2.0 oxev cd stuurbekr. enz 1997 1250
Opel Vectra x1.8 xei caravan stuurbekr. airco 2000 1650
Peugeot 205 1998 1450
Peugeot 306-1.4 xr comfort l.m.velgen 1995 850  
Peugeot 406 stuurbekr. enz 1996 950
Pontiac transport 2,5 MPV stuurbekr. 2000 1950
Renault Kangoo 1.6-16V benzine mpv 2005 4950
Renault Safrane 2.0 automaat stuurbekr. 1997 950
Saab 900 stuurbekr. enz 1997 1450
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Saab 9000 cdi automaat stuurbkr. enz 1992 950
Seat Inca 1.9 sdi bestel auto 1999 1650
Subaru Vivio GLI klein en super zuinig 1993 650
VW Golf diesel stuurbekr. enz 1997 1650
VW Golf 1.6i stuurbekr. enz 1997 1650
Volvo S40 stuurbekr. airco enz 1997 1450
Volvo V40 station airco stuurbekr. 1999 2450
Volvo 850 - 2.0 stuurbekr. enz 1995   950
Volvo 850 - 2.5i autom, strbekr. electr.ram, airco 1996   950
Volvo V 70 2.5 station automaat stuurbekr. 1997 1650

Auto’s in Haarlem voor wat jongere auto’s kijk in Velserbroek.
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten.
Nu rijden 2014 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

0 2 3 - 5 4 2 3 9 0 6   o f   0 2 3 - 5 3 9 3 9 8 8

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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regio - De provincie Noord-Holland en 
de gemeenten Amsterdam, Haarlem-
merliede en Spaarnwoude, Haarlem-
mermeer, Haarlem en Velsen willen 
het groen- en recreatiegebied tussen 
Amsterdam en Haarlem open houden 
en verder ontwikkelen met nog meer 
mogelijkheden voor ontspanning en 
recreatie. Ze hebben hierover een 
conceptvisie opgesteld die de colle-
ges hebben vrijgegeven voor consul-
tatie.

door Michiel Rehwinkel

Het gaat onder meer om recreatie-
gebied Spaarnwoude en de Bretten-
zone. In de conceptvisie is beschre-
ven hoe de overheden samen met 
het recreatieschap weerstand wil-
len bieden aan de stedelijke druk 
op dit gebied. Ook wordt aangege-
ven welke mogelijkheden er zijn 
om te voldoen aan de toenemende 
behoefte aan recreatieve voorzie-
ningen. De overheden denken daar-
bij aan een verbeterd routenetwerk 
en recreatieve ontwikkelingen die 
aansluiten bij het karakter van de 
deelgebieden. Zo zou aan de zuidoe-
ver van het Noordzeekanaal meer 
ruimte benut kunnen worden voor 
voorzieningen en evenementen, 
maar in de Spaarndammerpolder 
zouden de activiteiten zich moeten 
beperken tot bijvoorbeeld een ijsje 
eten bij de boer. 
Andere ideeën zijn betere voorzie-
ningen voor vliegtuigspotters bij 
Schiphol en een aantrekkelijke 
route door de Waarderpolder in 
Haarlem waardoor het groen langs 
de Mooie Nel beter bereikbaar 
wordt. Ook kan het toekomstige 
station Halfweg-Zwanenburg funge-
ren als recreatieknooppunt midden 
in het gebied. Dit zou kunnen door 
bijvoorbeeld een informatievoor-
ziening over fiets- en wandelroutes 
en fietsverhuur te realiseren wordt 
het groen veel toegankelijker.

Aanleiding
De financiering van groen staat 
onder druk. Tegelijkertijd neemt 
de behoefte aan meer recreatie-
mogelijkheden in dit gebied toe. 
Ook is het belangrijk om het open 
landschap tussen stad en platte-
land te beschermen tegen de ste-
delijke druk. Deze provinciale en 
gemeentelijke bescherming wordt 
nog belangrijker nu het ernaar 
uitziet dat het Rijk dit gebied niet 

langer beschermt. Daarom hebben 
de overheden in 2011 afgesproken 
om hier samen de schouders onder 
te zetten. Gedeputeerde Jaap Bond: 
"Zo kunnen we het groen rondom 
de steden behouden en ontwik-
kelen. Dat is belangrijk voor onze 
inwoners, maar ook voor een aan-
trekkelijk vestigingsklimaat voor 
bedrijven."

Betrekken belanghebbenden
De conceptvisie wordt behandeld 
in de provinciale Statencommissie 
en in de raadscommissies van de 
meeste gemeenten. De volgende 
stap is het voorleggen aan belan-
genorganisaties, bewoners en 
ondernemers. Hun inbreng wordt 

verwerkt in de definitieve versie en 
gebruikt voor de uitvoeringsstra-
tegie die hierna wordt opgesteld. 
Hierin geven de overheden aan 
hoe de doelen gerealiseerd kun-
nen worden. Een actieve rol van 
bedrijven zal hierbij onontbeerlijk 
zijn. Het wordt waarschijnlijk een 
gefaseerde aanpak in verband met 
de krappe economische tijden. De 
definitieve visie is naar verwach-
ting voorjaar 2013 gereed en zal in 
grote lijnen duidelijk maken wat er 
in het gebied ruimtelijk wel en niet 
mogelijk is.
De conceptvisie is te vinden op 
www.noord-holland.nl/web/Actu-
eel/Nieuws/Artikel/Groengebied-
AmsterdamHaarlem.htm. x

'Nieuwe kansen' voor recreatie
tussen Amsterdam en Haarlem

Groen- en recreatiegebied open houden

Een aantrekkelijke route door de Waarderpolder in Haarlem moet het groen 
langs de Mooie Nel beter bereikbaar maken (Archieffoto).

velserbroek/regio - Woningcorpora-
tie Pré Wonen sluit het jaar 2011 af 
met een positief resultaat. De corpo-
ratie heeft ruimschoots voldaan aan 
haar volkshuisvestingsopgaven, het 
verhuren, onderhouden en ontwik-
kelen van woningen. Het betreft een 
positief resultaat van € 70,9 miljoen 
waarvan € 44 miljoen als gevolg 
van onder meer waardeverandering. 
Beheersing van de bedrijfskosten, 
efficiencyverbetering en beperking 
van het investeringsrisico, verklaren 
het overige deel van het positieve 
resultaat.

Dit concludeert Pré Wonen in haar 
verslag over het jaar 2011. Bob van 
Zijll: "Tellen we de resultaten op, 
dan sluiten we 2011 af met een posi-
tief resultaat van € 70,9 miljoen. Zo 
is het resultaat vanuit het verhuren 
van woningen € 13 miljoen positief. 
Daarnaast is de waarde van het 
bezit van de corporatie met ruim € 
44 miljoen toegenomen. Dat komt 
omdat we in 2011 veel nieuwbouw 
hebben opgeleverd (368 woningen, 
-red.) én doordat we bedrijfskosten 
hebben verminderd."
"Ook is ons resultaat verbeterd door-
dat we voor sommige projecten de 
verliezen op nieuwbouw huurpro-
jecten (zogenoemde onrendabele 
toppen, -red.) hebben aangepast", 

vult mede directeur-bestuurder Vic-
tor Verhoeven aan. "Dit omdat pro-
jecten zijn uitgesteld of soberder 
worden uitgevoerd. Het ging hierbij 
om een bedrag van € 7 miljoen. Tot 
slot hebben we een fiscaal voordeel 
behaald van ruim € 6 miljoen."
Financiële basis verstevigen
De voortdurende economische cri-
sis, een nieuw kabinet, de maatre-
gelen om de bijdrage aan de huur-
toeslag te vervroegen en de deri-
vatenkwestie, die bij andere cor-
poraties speelt, betekenen dat Pré 
Wonen ook het komende jaar haar 
financiële basis moet verstevigen 
en vast blijft houden aan de inge-
zette ombuigingen. De corporatie 
anticipeert hierop met een doelma-
tiger organisatie. Vanaf 30 januari 
2012 werkt Pré Wonen daarom met 
één centraal klantcontactcentrum 
en drie wijkcontactpunten. De cor-
poratie werkt bovendien flexibe-
ler, meer digitaal en dichter bij de 
klant. Verder blijft Pré Wonen actief 
werken aan de totstandkoming 
van vitale en gewilde wijken en is 
daartoe in 2011 begonnen met het 
opstellen van de wijkvisie Parkwijk. 
Werken met een duidelijke focus 
draagt namelijk eveneens bij aan 
een betere bedrijfsvoering.
Het jaarverslag is terug te vinden op 
www.prewonen.nl. x

Positief jaar Pré Wonen

regio - Brandweer Kennemerland 
scoort snelle opkomsttijden. Dat 
blijkt uit het onderzoek 'Ter Plaatse!' 
dat de Inspectie OOV (Openbare Orde 
en Veiligheid) heeft gehouden onder 
de 25 veiligheidsregio's in Neder-
land. Het onderzoeksrapport dat 
vorige week aan de tweede Kamer is 
gepresenteerd, geeft inzicht of elke 
veiligheidsregio een bestuurlijk vast-
gesteld dekkingsplan heeft en van de 
prestaties van de opkomsttijden.

De opkomsttijd is de tijd vanaf 
het moment dat de alarmering 
binnenkomt bij de meldkamer en 
eindigt als de brandweer op plaats 
incident arriveert. Theo Weterings, 
burgemeester Haarlemmermeer en 
vice-voorzitter van Veiligheidsregio 
Kennemerland: "Brandweer Kenne-
merland levert met deze score een 
goede prestatie en daar zijn we in 
de regio best trots op. Natuurlijk 
mag je van de brandweermensen 
verwachten dat ze op tijd zijn. Het 
vereist voortdurend veel professio-
naliteit en een geoliede organisatie 
om onder alle omstandigheden elke 
dag weer tijdig bij een incident te 
zijn. Opkomsttijd is een belangrijke 
schakel in een keten om Kennemer-
land brandveiliger te maken."

Brandveiligheidbewustzijn
Commandant van Brandweer 

Kennemerland, Frans Schippers: 
"Brandweer Kennemerland is snel 
ter plaatse. Dit is ons dagelijks 
werk en daar zijn wij goed in. 
Goede opkomsttijden van onze 
brandweer is niet voldoende. Wij 
willen verder werken aan een 
hoger brandveiligheidbewustzijn 
onder bewoners, bezoekers en wer-
kenden. Daarbij helpt het om meer 
preventieve maatregelen te nemen 
in onze woningen en bedrijven. 
Het verhogen van brandveiligheid 
en een snelle signalering van brand 
leiden tot een brandveiliger leven. 
Brandweer Kennemerland heeft de 
opdracht gekregen van het bestuur 
van de veiligheidsregio om, met een 
voorstel te komen voor het verho-
gen van brandveiligheidbewustzijn. 
Daarin willen wij stappen maken, 
samen. Brandveiligheid is een 
gedeelde verantwoordelijkheid, té 
belangrijk om alleen aan ons over 
te laten." x

Snelle opkomsttijden voor
Brandweer Kennemerland

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem/regio - Onlangs heeft de 
Ambulancezorg van GGD Kennemer-
land als eerste in Nederland een elek-
trische brancard in gebruik genomen. 
De elektrische brancard is voor patiën-
ten en slachtoffers comfortabeler dan 
de traditionele manuele brancard.

Een ander voordeel is dat ambulan-
cemedewerkers niet meer hoeven 
te tillen. Met name bij het vervoeren 
van zwaarlijvige patiënten biedt de 
elektrische brancard uitkomst.
Vrijwel alle ambulances in Neder-
land werken met manuele bran-
cards. Daarbij komt het vaak aan op 
spierkracht van het ambulanceper-

soneel. Het elektrische brancardsy-
steem is in de Verenigde Staten van 
Amerika ontwikkeld en geschikt 
gemaakt voor de Europese markt. 
Met een druk op de knop gaat de 
brancard omhoog of omlaag en 
kan hij de ambulance worden 
ingeschoven. Voor krappe ruimtes 
kan de brancard op maat worden 
gebracht.
Binnen de Veiligheidsregio Ken-
nemerland is één ambulance tech-
nisch aangepast voor gebruik van 
de elektrische brancard. x

Primeur voor de GGD

(Foto: Ingeborg Klevering).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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bloemendaal - Het uitverkochte Rock 
against Cancer-benefietconcert van 
IIse DeLange vorige week donderdag 
in Openluchttheater Bloemendaal 
heeft € 87.750,- opgebracht. Dat is 
goed nieuws voor het Inloophuis Ken-
nemerland, want daar gaat de volle-
dige opbrengst naartoe.

IIse DeLange trad belangeloos op 
voor dit goede doel. Zij en haar band 
gaven een geweldig concert in het 
sfeervolle Openluchttheater. Er was 
een emotioneel moment toen Ilse 
sprak over haar vader, die een half 
jaar geleden aan kanker overleed. 
Aan het eind van de avond overhan-
digde de voorzitter van de organi-
serende Rotaryclub Bloemendaal-

Caprera een cheque van € 87.750,- 
aan vertegenwoordigers van het 
Inloophuis Kennemerland.

Inloophuis Kennemerland
Rotaryclub Bloemendaal-Caprera 
organiseerde Rock against Cancer 
om fondsen te werven voor het 
Inloophuis Kennemerland. Daar 
kunnen mensen die direct of indi-
rect met kanker te maken hebben 
elkaar ontmoeten en steun vinden 
door psycho-oncologische begelei-
ding, lotgenotencontact en creatie-
ve therapieën. "Het is onze ambitie 
van Rock against Cancer een gere-

nommeerd, jaarlijks terugkerend 
evenement te maken", vertelt Jac 
de Ruiter van Rotaryclub Bloemen-
daal-Caprera.

Substantiële bijdrage
In Nederland zijn al 26 inloophui-
zen, maar in onze regio ontbrak er 
een. Enkele enthousiaste vrijwil-
ligers - met professionele achter-
grond in de zorg - wilden ook in (de 
buurt van) Haarlem een inloophuis 
te realiseren. Rotaryclub Bloemen-
daal Caprera steunt dit initiatief 
van harte en wil met de opbrengst 
van Rock against Cancer een sub-
stantiële bijdrage leveren voor de 
inrichting en te organiseren activi-
teiten. Dat is gelukt.

Jonge Rotaryclub
Rotaryclub Bloemendaal-Caprera 
(RCBC) is in meerdere opzichten 
een jonge Rotaryclub. RCBC bestaat 
sinds 23 februari 2005 en de gemid-
delde leeftijd is ongeveer veertig 
jaar. RCBC is ontstaan vanuit de 
behoefte van Rotary Nederland om 
het wat verouderde imago nieuw 
elan te geven en Rotary daardoor 
aantrekkelijker te maken voor een 
jonger publiek. Het jonge imago 
komt tot uiting in Rock against 
Cancer. Want ook Rotarians kun-
nen rocken. x

Uitverkocht huis
Rotary haalt € 87.750,- op voor Inloophuis

Ilse DeLange trad belangeloos op voor een uitverkocht Openluchttheater Bloe-
mendaal (Foto: Elisabeth Beelaerts - In Bloei Fotografie).

Voorzitter Marc Smit van de Rotaryclub Bloemendaal-Caprera (l.) overhandigt 
de cheque aan de penningmeester van het Inloophuis Kennemerland (Foto: Eli-
sabeth Beelaerts - In Bloei Fotografie). x

haarlem/regio - Eindenhout is een 
oud landgoed en een restant van 
de oorspronkelijke natte laagvlakte 
tussen Haarlem en de duinen. Het is 
gelegen aan de westkant van de Haar-
lemmerhout tussen de Wagenweg en 
de Leidse Vaart. Op woensdag 25 juli 
organiseert het IVN Zuid-Kennemer-
land een avondexcursie in dit unieke 
gebied.

Het drie hectare grote landgoed 
herbergt meer dan 140 soort plan-
ten waarvan er een tiental uniek 
zijn voor Haarlem. De bomen lijken 
niet zo oud maar zijn dat wel. Na 
onderzoek is gebleken dat de essen 
en elzen minimaal 200 jaar oud zijn! 

Eindhout heeft ook een bijzondere 
vogelpopulatie die te vergelijken in 
met die van rivierooibos uit Mid-
den-Europa. 
De dichtheid aan broedvogels hier 
behoort tot de hoogste van Zuid-
Kennemerland. De zwartkop, tjif-
tjaf, staartmees en glanskop zijn 
relatief talrijk. Kortom, een natuur-
monument aan de Hollandse bin-
nenduinrand.
Aanvang woensdag 25 juli is 19.00 
uur. Duur van de excursie is onge-
veer anderhalf uur. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
Het vertrek is vanaf de parkeer-
plaats bij de Middelbare school 
Sancta Maria. x

Avondexcursie Eindenhout

haarlem/heemstede - In drie ochten-
den kunnen kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar van striptekenaar Irene 
Mulder leren striptekenen in de 
biep. De cursus wordt in Bibliotheek 
Heemstede aan het Julianaplein 1 
gegeven op 15, 16 en 17 augustus. 
Dezelfde cursus vindt plaats in Bibli-
otheek Centrum aan de Gasthuis-
straat 32 in Haarlem op 22, 23 en 24 
augustus. Alle ochtenden beginnen 
om 10.00 uur en duren tot 12.00 uur. 
Het cursusgeld bedraagt voor leden 
€ 40,-; niet-leden betalen € 50,-. 
Reserveren graag voor 1 augustus 

via 023-5115300.
Ben je een stripliefhebber en houd 
je ook zo van tekenen? Doe dan in je 
vakantie mee aan deze leuke cursus 
striptekenen. In drie ochtenden leer 
jij je eigen stripverhaal bedenken, 
tekenen en een vrolijke wenskaart 
maken. Goed idee? Striptekenaar 
Irene Mulder leert je alle tips en 
trucs. Meld je snel aan voor deze 
populaire vakantiecursus.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekhaarlem.nl en op www.
irenemulder.nl. x

Striptekenen in de biep

haarlem - Voor creatieve en onder-
nemende mensen houdt de Bibli-
otheek Haarlem en omstreken 
op 10 november de Arts & Crafts 
markt. Maak en ontwerp je pro-
ducten? Zijn je producten nieuw, 
leuk, grappig, innovatief, origi-
neel en mooi? Wil je je producten 
graag laten zien en verkopen? Dan 
is de Arts & Crafts markt van de 
Bibliotheek de ideale plek. Kijk 
voor meer informatie en aanmel-
den op www.bibliotheekhaarlem.
nl onder bibliotheeknieuws. x

Arts & Crafts markt

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Het mooiste plekje 
van Tirol!

295
Waar is Tirol op z’n allermooist? In 
Wilder Kaiser-Brixental natuurlijk! 
Midden in deze prachtige streek heeft 
Pharos Reizen van ANWB een heerlijk 
én voordelig arrangement voor u 
samengesteld. Duikt u in een van de 
bergmeren? Maakt u een boottochtje 
over de Achensee of een treinritje 
door het Zillertal? Een veelzijdige en 
zorgeloze vakantie: puur genieten 
voor alle leeftijden!

Uw verblijf
U verblijft in Sporthotel Fuchs in Hopfgarten, 
in een twee-, drie- of vierpersoonskamer. 
Dit comfortabele en gezellige hotel ligt op 
ca. 100 m van het centrum van Hopfgarten. 
Het hotel beschikt over een eigen wellness-
centrum. Ook is er gratis wifi -internet in de 
lobby. Op ca. 2 km van het hotel vindt u een 
prachtig gelegen recreatiepark met o.a. een 
buitenzwembad, een zwemmeer, een zomer-
rodelbaan, een funpark en tennisbanen. 

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijtbuffet 
• 7x driegangen-menu met 
 saladebuffet incl. wijn en bier
• dagelijks lunchpakket 
• dagelijks koffie/thee met koekje
 in de namiddag 
• dagelijks alcoholvrije drankjes 
  (van 10 tot 22 uur)
• dagelijks ijs voor kids (15-16 uur) 
• gebruik wellnesscentrum
• begeleide wandeling 
• kinderactiviteitenprogramma 

Prijzen
15/07-18/08 345
19/08-25/08 315
26/08-14/10 295 

Kinderkorting (bij 2 volbeta-
lenden op de kamer)
Kids t/m 10 jaar: gratis 
Kids 11 t/m 15 jaar: 50% korting

Prijzen in € p.p. Niet inbe-
grepen: reserveringskosten 
en kosten calamiteiten-
fonds.

8-daagse All Inclusive
zoek & boekcode 11555

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 11555

overveen - De concertstichting Muzen-
forum organiseert het komende, 
66ste, seizoen 2012-2013 acht con-
certen in het gemeentehuis van 
Bloemendaal. Er is een afwisselend 
programma samengesteld met strij-
kers, blazers, pianisten en een enke-
le zanger uit binnen- en buitenland, 
die het een plezier vinden om in de 
Burgerzaal van Bloemendaal klas-
sieke kamermuziek uit verschillende 
tijden en stromingen ten gehore te 
brengen.

Vaak geven de musici zelf ter plaat-
se een kleine introductie op hun 
programma. De grote ster uit het 
programma is Hannes Minnaar. 
Op 23 september wordt het sei-
zoen geopend door het inmid-
dels bekende van Baerle Trio uit 
Amsterdam, met Maria Milstein, 
Gideon den Herder en Hannes Min-
naar. Op 28 oktober volgt het inter-
nationaal samengestelde Navarra 
Strijkkwartet, op 25 november het 
Uriel Ensemble, een pianokwartet 

met de strijkers van het Concertge-
bouworkest en op 16 december een 
Hoorn-pianotrio uit dezelfde bron. 
Natuurlijk zal daarbij het hoorntrio 
van Brahms tot klinken komen. Het 
volgende jaar begint op 27 januari 
met een hoogtepunt in liedkunst, 
de bariton Henk Neven zingt liede-
ren van Schubert en Fauré. Hierna 
volgen op 17 februari het internati-
onaal bekende Serafino String Trio 
en op 24 maart een recital door de 
sterk opkomende violist Yossif Iva-
nov met pianist Luc de Vos. Het sei-
zoen wordt besloten met een recital 
door pianist Hannes Minnaar die in 
zijn programma alle preludes van 
Chopin heeft opgenomen.
De acht concerten zijn verdeeld in 
een A-serie en een B-serie. Muziek-
liefhebbers kunnen een abonne-
ment nemen voor vier of acht con-
certen en er kunnen losse kaarten 
worden gekocht in voorverkoop of 
aan de zaal. Meer informatie is te 
vinden op www.muzenforum.nl. x

Indrukwekkend programma
66ste Seizoen voor Muzenforum
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In het  Weekblad  Kennemerland Zuid van 5 juli beschuldigt de heer Draijer de 
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. er van valse informatie te hebben verspreid. 
Dit naar aanleiding van een persbericht waarin wij om een gift aan onze collec-
tanten vroegen, en waarin stond dat wij geen subsidie ontvangen en afhankelijk 
zijn van donaties voor ons voortbestaan.
Nou heeft de heer Draijer onderzoek gedaan en de conclusie getrokken dat de 
egelopvang wel degelijk subsidie heeft ontvangen. De heer Draijer is blijkbaar 
iemand die feiten checkt, waarvoor onze complimenten. Maar helaas checkt 
de heer Draijer de feiten onvolledig, en schetst hierdoor een totaal vervormd 
beeld.
Wij hebben inderdaad in 2011, net als diverse andere opvangcentra, een eenma-
lige subsidie ontvangen van Provincie Noord Holland. Dit is nooit een geheim 
geweest en dus niet moeilijk te achterhalen.
Echter, deze subsidie was enkel en alleen voor het maken van aanpassingen om 
te kunnen voldoen aan de nieuwe kwaliteitsregels van het ministerie van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit ministerie heeft namelijk een waslijst 
van nieuwe eisen opgesteld waar opvangcentra van inheemse niet-gedomesti-
ceerde dieren per 1 juli 2012 aan moeten voldoen.
Gelukkig heeft de Provincie Noord Holland ingezien dat deze aanpassingen veel 
geld gaan kosten, geld wat er niet is bij de opvangcentra, omdat zij van donaties 
leven.
Van betreffende subsidie gaat niets naar de verzorging van de egels, aan deze sub-
sidie zitten namelijk voorwaarden vast. Het geld mag slechts besteed worden aan 
de benodigde administratieve en facilitaire aanpassingen die door de strengere 
regelgeving voor het verkrijgen van een ontheffing vanuit de Flora- en Faunawet 
vereist zijn.
Dus géén geld voor medicijnen, voer en dierenartskosten, en deze kosten lopen 
op jaarbasis enorm op. We zijn dus wel degelijk aangewezen op donaties en 
sponsoren voor ons voortbestaan. En de egels zijn voor hun voortbestaan weer 
afhankelijk van ons.
Wij zijn verbijsterd dat de heer Draijer onze organisatie, die zich zeven dagen per 
week belangeloos inzet voor de met uitsterven bedreigde egel, op deze manier in 
een kwaad daglicht probeert te stellen.
Wellicht is het een tip voor de heer Draijer om voortaan de feiten volledig te 
checken, voordat hij via de krant onze organisatie zwart probeert te maken? Daar 
was niet meer voor nodig geweest dan een telefoontje naar ons, waarin wij hem 
haarfijn hadden kunnen uitleggen hoe het zit.
Een pluspunt van de heer Draijer's actie is dat wij weer even in het nieuws zijn, en 
daardoor de mensen die onze collectanten zijn misgelopen erop kunnen wijzen 
dat zij via onze website www.egelopvanghaarlem.nl donateur kunnen worden. 
Zo kunnen zij ons helpen de egels te blijven helpen! Dus bij deze bedanken wij 
de heer Draijer.
Tenslotte willen wij onze collectanten danken voor hun geweldige inzet, en de 
mensen die de heer Draijer's hand-op-de-knip-advies niet ter harte hebben geno-
men, heel hartelijk danken voor hun gulle gift. Het is goed om te weten dat er 
ook mensen zijn die de egels wél een warm hart toedragen. 
 
Annemieke Elias

Voorzitter Stichting Egelopvang Haarlem e.o. x

Repliek aan de Firma
Smaad & Laster

haarlem - Gildegids Hans Hulsbergen 
nodigt liefhebbers uit om mee te 
wandelen op een zwerftocht door het 
historische centrum van Haarlem. De 
oude historische gebouwen, maar ook 
de smalle steegjes en de knusse, vaak 
verborgen pleintjes worden bezocht 
en deelnemers horen verhalen en 

anekdotes uit Haarlems bewogen 
verleden. Die wandeling is op zater-
dag 21 juli om 14.00 uur en vertrekt 
vanaf het Archeologisch Museum 
(Vleeshal) aan de Grote Markt 18. 
Aanmelden (verplicht) kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 09.00 en 
10.00 uur en tussen 18.00 en 19.30 
uur via 06-16410803 of stuur een e-
mail naar gildewandelingen@gmail.
com. Deelname kost € 3,-. x

Zwerftocht
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haarlem - Het derde Internationaal 
Kamermuziekfestival Haarlem van The 
International Holland Music Sessions 
staat op het punt te beginnen. Met 
tien gevarieerde concerten is het eve-
nement daarmee uitgegroeid tot een 
belangrijk nationaal festival, al doet 
dit geen recht aan het internationale 
karakter van musici en docenten. Uit 
zo'n veertig landen komen jonge musi-
ci naar Nederland om les te krijgen van 
gerenommeerde docenten.

Het openingsconcert in de Nieuwe 
Kerk aan het Nieuwekerksplein 36 
in Haarlem zal worden gegeven op 
woensdag 25 juli  Aanvang van dit 
concert is om 20.30 uur. Hierin treedt 
op de Chinese cellist Yishu Jiang, 
samen met de Hongaarse pianist Ist-
van Lajko. Op het programma staan 
werken van J.S. Bach, Beethoven en 
Debussy. Na de pauze treedt de Rus-
sische pianist Evgeny Sergeev op met 
'de Schilderijententoonstelling' van 
Moessorgski.
Het volgende concert vindt plaats 
op vrijdag 27 juli, aanvang eveneens 
20.30 uur, en is geheel gewijd aan 
muziek van Chopin. De Amerikaanse 
pianist Hyung-Min Suh is de solist. Na 
de pauze zijn de Amerikaanse violist 
Samuel Katz samen met de Japanse 
pianiste Yukiko Hasegawa te beluis-
teren in composities van Vitali en 
Franck.
De volgende concerten vinden plaats 
op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 
augustus en op de vrijdagen 3, 10, 17 

en 24 augustus. Alle concerten begin-
nen om 20.30 uur.
The International Holland Music Ses-
sions beoogt jonge talentvolle musici 
te begeleiden op weg naar het con-
certpodium. Uit de talloze prijzen 
die (oud-)deelnemers behalen op 
wereldwijde concoursen blijkt wel 
tot welk niveau de musici van The 
International Holland Music Sessi-
ons kunnen uitgroeien. Zo behaalde 
de violist Andrei Baranov dit jaar de 
eerste prijs in de vermaarde Koningin 
Elisabeth Wedstrijd in Brussel. Vorig 
jaar sleepte de Nederlandse pianist 
Hannes Minnaar de derde prijs in de 
wacht. Enkele jaren geleden behaalde 
Chu-Fang Huang de eerste prijs in de 
Cleveland International Piano Com-
petition. Zij is inmiddels een veelge-
vraagd soliste wereldwijd. Dichterbij 
wonnen bijvoorbeeld de violisten 
Birthe Blom en Rosanne Philippens 
het tweejaarlijkse Oscar Back Viool-
concours in Amsterdam. Het zou 
toch wat zijn als de concertbezoeker 
van de komende serie concerten het 
geluk heeft om een latere prijswin-
naar te horen. Straks in Carnegie Hall 
of het Concertgebouw, maar nu al in 
de Nieuwe Kerk in Haarlem. Kaarten 
kosten € 18,- en € 14,50 voor begun-
stigers. Houders van CJP en jongeren 
tot 30 jaar betalen € 9,-. Kijk voor 
alle informatie en en voor kaarten 
op www.tihms.com. In Haarlem zijn 
kaarten ook verkrijgbaar bij de VVV 
en daarnaast voor aanvang van de 
concerten in de kerk. x

Straks wellicht Carnegie Hall,
maar nu al in de Nieuwe Kerk

Derde Internationaal Kamermuziekfestival Haarlem

Istvan Lajko (Foto: Zsolt Kova).

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 20 juli

Jochen Otten on Ice [try out]

20.30 | In 'Jochen Otten on ice' 
houdt Jochen een hilarisch relaas 
over de eeuwige twijfel. Zijn 
komische wereld legt niet alleen 
de onrust van het twijfelen volko-
men bloot, maar met vlijmscher-
pe grappen luidt hij ook het einde 
ervan in. € 16,-. Theater Caprera.

Sounds Perfect

21.00 | Dankzij digitale techniek 
klinkt dit trio als een complete 
band. Jazzy, pop, rock, soul en 
dance classics. € 5,- [18+ en legiti-
matie verplicht]. Holland Casino 
Zandvoort.

Zaterdag 21 juli

Antiekmarkt

09.00 | Sfeervolle antiekmarkt 
met weer een gevarieerd aanbod. 
De Dreef in Haarlem. Gratis toe-
gang.

Kunstmarktconcert

14.00 | Concert door Maria Pro-
kofieva in het kader van de serie 
kunstmarkten in Spaarndam. € 
5,- [tot 12 jaar gratis]. Oude Kerk, 
Kerkplein in Spaarndam.

Orgelconcert

15.00 | Alexander Koschel uit 
Zwitserland speelt werken onder 
het motto 'Zwischen Ernsthaftig-
keit und Kuriosität'. Kathedrale 
Basiliek St. Bavo, Leidsevaart 146 
in Haarlem.

The Cavern Beatles

20.30 | The Cavern Beatles hebben 
geen introductie nodig, ze zijn dé 
tribute band van de Beatles. Niet 
alleen hun uiterlijk, maar zeker 
ook hun stemmen en bewegingen 
lijken sprekend op die van de ori-
ginele Fab Four. € 23,50. Theater 
Caprera.

Zondag 22 juli

Place du Tertre

10.00 | Kunstmarkt met gevarieerd 
aanbod waar kunstenaars ook ter 
plekke met hun werk bezig zijn. 
Tevens Franse markt. Poststraat 
en Kerkplein in het centrum van 
Zandvoort. www.BKZandvoort.nl

Martijn Schok Boogie & Blues Band

13.00 | Mix van swingende boogie 
woogie en energieke rhythm’n’ 
blues, afgewisseld met een jazzy 
sound. Muziekpaviljoen, Raad-
huisplein in Zandvoort.

Zandvoort [A]Live

16.00 | Mango’s Beach Bar en 
Bruxelles aan Zee. Diverse line up. 
Gratis. www.zandvoortalive.nl

Zomeravondmuziek

19.00 | Haarlem Zingt, met stads-
organist Jos van der Kooy. Gratis 
[na afloop collecte]. Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt in Haar-
lem. www.bavo.nl x

spaarnwoude - In de zomervakantie 
is er op Informatieboerderij Zorgvrij 
van alles te doen. Kinderen kunnen 
iedere middag een windgong of 
memoknijper knutselen. De memo-
knijpers kunnen ook mee naar huis 
om thuis te knutselen. Ze kunnen 
ook kaarsen rollen van bijenwas. 
Deze knutselactiviteiten staan alle-
maal in het teken van het jaar van 
de bij.

Om de boerderij zijn verder in de 
verschillende bossen speurtoch-
ten uitgezet. In het Uilenbos is een 
mooie wandelroute en daar staan 
ook picknicktafels. In de boerde-
rij is de tentoonstelling 'Toverbo-
dem'. In de ondergrondse wereld 
komen kinderen allerlei diertjes 
tegen. In de boerderij is eveneens 
een expositie met schilderijen van 
Wim van Ooijen. De koeien staan 
in de wei maar komen iedere mid-
dag rond 16.30 naar binnen voor 
het melken. Een mooi moment om 
vragen aan de boer te stellen. Sinds 
kort is er ook lekkere verse melk 
op Zorgvrij te koop. Dit moet thuis 
nog wel worden gekookt. In de pot-
stal staan de kalfjes en verder zijn 
er kippen, konijnen, geiten en var-
kens op Zorgvrij. In de speeltuinen 
en het speelbos kunnen kinderen 
lekker ravotten. De geurtuin staat 

momenteel prachtig in bloei.
Op de facebookpagina van de boer-
derij staat alles wat er te doen is op 
Zorgvrij deze zomer. In de vakan-
tie is de boerderij alle dagen open 
van 10.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis (vrijwillige bijdrage 
welkom), maar voor de activitei-
ten wordt een kleine vergoeding 
gevraagd. Informatieboerderij 
Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 
in Velsen-Zuid (Spaarnwoude), tel. 
023-5202828. x

In de vakantie naar Zorgvrij

Kinderen kunnen onder anderen iede-
re middag een windgong knutselen 
(Publicteitsfoto).

haarlem - Op vier woensdagavon-
den in juli en augustus wordt 
Parksessies gehouden in de Haar-
lemmerhout. Haarlemmers kun-
nen tijdens dit festival neerstrijken 
op picknickkleedjes en zich laten 
verrassen door lokale muzikanten, 
kunstenaars en theatermakers.

Stadspark de Haarlemmerhout 
wordt tijdens Parksessies omge-
toverd tot een filmisch decor met 
versierde bomen, installaties en 
toneelspelers die tussen de bezoe-
kers optreden. Het DJ collectief 
Dynomite! brengt de bezoekers van 
17.00 tot 20.30 uur in een zomerse 

Parksessies in de Hout

bloemendaal aan zee - Op 21 juli start 

in de Haarlemse regio de zomerva-

kantie en deze kan worden begonnen 

met 2Generations Beach Edition bij 

Beachclub Vroeger in Bloemendaal. 

Er staat een mooie line-up te wachten 

voor de gasten met George Baker, 2 

Brothers on the 4 Floor, Soul Beach, 

DJ Marcello, Jamento, Swadeep, Funky 

Diva Ezz en DJ Bert & Friends.

2Generations Beach Edition wordt 
voor de twee keer gehouden en 
inmiddels zijn er al meer dan 1.000 
kaarten verkocht. Aanvang is om 
15.00 uur en het festival zal om mid-
dernacht worden afgesloten.
Organisator Bas Dortmundt: "Het 
publiek was vorig jaar zeer enthousi-
ast. Maar in onze ogen kan het nog 
beter. Zo hebben wij de mogelijk-
heid om te eten flink uitgebreid. Het 
restaurant van Beachclub Vroeger 
is geopend voor alle gasten. Dit is 
mogelijk geworden door het busi-
ness-deck te verplaatsen en het 
hoofdpodium een andere plek te 
geven. Vorig jaar waren de weergo-
den ons niet gunstig gezind. Beach-
club Vroeger was toen overdekt. Dat 
zal ook dit jaar weer gebeuren als dit 
noodzakelijk is."

De organisatie verzoekt de gasten 
om zich te kleden in paars-witte kle-
ding. Deze dresscode is echter geen 
verplichting. Aan het eind van de 
avond worden drie personen die het 
meest voldoen aan de dresscode of 
deze zeer ludiek hebben ingevuld 
beloond met twee kaarten voor een 
volgende editie van 2Generations.
Toegangskaarten kosten € 
25,- en zijn te bestellen via 
www.2Generations.nl. Voor het 
kopen van kaarten kan de bezoeker 
ook terecht bij alle winkels van de 
Free Record Shop of Van Leest en 
een aantal lokale voorverkoopadres-
sen, die vermeld staan op de web-
site van 2Generations.
Businesspakketten voor bedrijven
Voor bedrijven is er vanaf € 350,- 
een VIP-pakket te koop. Het pakket 
is voorzien van minimaal vier toe-
gangskaarten, consumptiemunten, 
welkomstcocktail en toegang tot 
het business-deck met zij-aanzicht 
van het podium. Daar wordt ook 
een walking dinner met fingerfood 
geserveerd. Het pakket kan aange-
past worden aan het aantal gasten 
van het bedrijf. De bedrijven krijgen 
exposure door het tonen van de 
bedrijflogo's op de schermen. x

De zomer kan beginnen met
2Generations Beach Edition

parksfeer met muzikale invloeden 
uit de jaren '60 en '70. Daarna zijn 
er per avond twee optredens van 
lokale artiesten zoals Isaak Bullock 
& Friends, De Marginalen, Gyo Kretz 
& Band en La Vie de Bohème.
Het doel van het festival is om (jonge) 
Haarlemmers in een informele sfeer 
in contact te brengen met kunst en 
cultuur van lokale bodem. De orga-
nisatoren stellen eigen creatieve 

inbreng van de bezoekers zeer op 
prijs. Het festival wordt gehouden 
op 25 juli en 1, 8 en 15 augustus. 
De toegang is gratis. Eten en drin-
ken van lokale bedrijven zijn ver-
krijgbaar bij de Parkbar. Daar kun-
nen de bezoekers ook een gevulde 
picknickmand met picknickkleed 
kopen. kijk voor meer informatie 
op www.parksessies.nl en www.
facebook.com/parksessies. x
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regio - De nipte meerderheid in onze 
regio die vindt dat er iets moet worden 
gedaan aan de damherten zal het niet 
leuk vinden, maar dierenvrienden en 
natuurliefhebbers laten het afschie-
ten niet zomaar gebeuren. Op 26 juli 
dient er bij de rechtbank in Haarlem 
een kort geding, aangespannen door 
Faunabescherming. En op 20 juli ging 
in Zandvoort een hertvriendelijke 
actie van start.

door Ruud Vader

De Partij voor de Dieren (PvdD) 
Noord-Holland heeft op 20 juli met 
bewoners van Zandvoort bordjes 
in tuinen geplaatst met daarop de 
tekst 'Herten, welkom in mijn tuin'. 
Dit als protest tegen het voornemen 
om herten die uit het gebied van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
zijn getreden dood te schieten en 
te laten zien dat veel mensen geen 
problemen hebben met herten in 

de tuin. Fractievoorzitter Bram van 
Liere plaatste het eerste bordje in 
de tuin van Nina Versteege-Oje-
vaar, die zich al jaren inzet voor 
de damherten. Veel buurtbewo-
ners wilden deze bordjes ook graag 
in de tuin zetten. De Partij voor 
de Dieren hoopt dat veel borden 
geplaatst worden in de omgeving 
van de waterleidingduinen. Daar-
mee hoopt de partij 'Veluwse toe-
standen' te voorkomen. Daar wordt 
als maatregel om de populatie niet 
groter te laten worden dan wat de 
Veluwe als leefgebied bij het ont-
breken van natuurlijke vijanden 
kan verdragen, de jaarlijkse aanwas 
afgeschoten.

Kort geding
Faunabescherming kiest voor een 
meer juridische aanpak. Op 26 juli 
dient er een kort geding waarin 
wordt geëist dat het afschieten van 
damherten wordt verboden of op 
zijn minst wordt opgeschort. Als 
daarover meer te berichten is zal 
deze krant dat natuurlijk doen. Tot 
er een uitspraak is kunnen de her-
ten dan nog onder de bescherming 
van de wet doorgaan met zwerven. 
Of ze zich daarbij zullen beperken 
tot tuinen waar ze welkom zijn is 
maar de vraag. x

'Welkom in mijn tuin'
Herten: ludieke actie én een kort geding

Na het planten van het eerste welkom bordje door Bram van Liere (PvdD, op de 
foto afwezig) werd de tuin van actievoerder Nina Versteege-Ojevaar (links op de 
foto) verder opgetuigd met een spandoek en twee levensechte hert-modellen. 
Medeactievoerders kijken instemmend toe (Foto: Ruud Vader).

regio - De damherten beheersen 
het nieuws, maar automobilis-
ten nog eens extra opgelet: de 
komende weken namelijk ook niet 
raar opkijken als er plotseling uit 
het niets een ree de weg over rent. 
Wees ook niet verbaasd als er nog 
een stel achteraan komt. Staats-
bosbeheer heeft gewaarschuwd dat 
de bronsttijd er weer aankomt. Tij-
dens de bronsttijd jagen de bokken 
achter de geiten aan om te paren. 
De vrouwtjes zetten het daarbij 
vaak op een lopen, met hun jongen 
in volle vaart achter zich aan. En als 
er één ree oversteekt, dan volgen 
er meestal nog meer. De bronst-
tijd voor reeën is juli en augustus, 
voor damherten is dat oktober en 
november. x

En nu de reeën

'Papiersnipperdag''Papiersnipperdag'

WakaWakaWakaWaka
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zandvoort - Voor de kust van Zand-
voort aan Zee was afgelopen dins-
dagavond een bijzonder natuurver-
schijnsel zichtbaar. Zeevonk is een 
lichtgevende alg die een mysterieus 
natuurverschijnsel in zee veroor-
zaakt. De zeevonk wordt vaak aan-
gezien voor vervuiling van het zee-
water, maar het is een natuurlijk 
verschijnsel dat vooral optreedt bij 
kalm en warm weer in juni en juli. 
Bij gunstige weersomstandigheden 

stijgen de algen massaal op naar het 
zeeoppervlak. De zeevonk is een 
eencellige alg met een diameter van 
0,5 tot 1 millimeter. Het breken van 
de golven op de kust brengt bij de 
alg een chemische reactie teweeg 
waardoor die licht gaat geven. Ver-
moedelijk schrikken de algen zo 
hun natuurlijke vijanden af zoals 
bijvoorbeeld garnalen. x

Zeevonk langs de kust

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - Vorige week donderdag 
heeft wethouder Jur Botter (Duur-
zaamheid) de winnares van 'Het Beste 
Idee van Heemstede' verblijd met een 
cheque voor een uitgebreide lunch bij 
de kinderboerderij in het Groenen-
daalse Bos. Het idee van Olga Lohman 
werd uit de vele inzendingen uitgeko-
zen als het beste idee. Zij bedacht 'De 
Papiersnipperdag' om zo meer papier 
uit het restafval te halen.

Olga Lohmans idee is een actie waar-
bij basisschoolkinderen bewust aan 
de slag gaan met afval en in het bij-
zonder oud papier. Op de Papier-
snipperdag nemen alle kinderen 
een kartonnen doos gevuld met 
'zwerfpapier' mee naar school. Dit 
kunnen bijvoorbeeld enveloppen, 
notities, tekeningen, wc-rollen en 
verpakkingen zoals van hagelslag 
en ontbijtgranen zijn. Dit plakken 
de kinderen op school op de doos 
en zo hebben zij een mooie doos om 
thuis oud papier in te verzamelen. 
De kinderen kunnen ook meerdere 
dozen maken en deze cadeau doen, 
zodat meer mensen in hun omge-
ving goed hun oud papier gaan 
scheiden.
"Uit de vele inzendingen hebben 
wij dit idee uitgekozen als het beste. 
Mevrouw Lohman heeft het idee tot 
in de puntjes uitgedacht en het is 
samen met de Heemsteedse basis-
scholen en kinderen heel goed uit 
te voeren", aldus wethouder Botter. 
"Ik doe dus meteen een nieuwe 
oproep: Basisscholen van Heemste-
de: doe na de zomervakantie mee 
aan de Papiersnipperdag!"

Veel goede ideeën
De reacties op de oproep wie 'Het 

beste idee van Heemstede' heeft om 
oud papier uit het restafval te hou-
den waren overweldigend. De vele 
ideeën zijn onder te verdelen in vier 
categorieën:

x Inzameling van oud papier door 
(sport)verenigingen: verenigingen 
zamelen op een vaste dag oud 
papier aan huis in en de opbrengst 
komt ten goede aan de vereniging. 
Deze manier van inzamelen wordt 
veel toegepast in omliggende 
gemeenten en levert inderdaad een 
hoge opbrengst aan oud papier op. 
In Heemsteedse is dit ook mogelijk, 
maar er hebben zich nog geen ver-
enigingen gemeld.
x Huis-aan-huis inzameling door 
De Meerlanden, bijvoorbeeld door 
dozen aan de weg te zetten of via 
een speciale rolcontainer voor oud 
papier. De gemeente heeft bewust 
gekozen voor een brengsysteem 
voor oud papier, plastic en glas. 
Hiervoor zijn op veel plaatsen in 
de gemeente (ondergrondse) verza-
melcontainers geplaatst.
x Belonen van goed scheidings-
gedrag en/of bekeuren van slecht 
scheidingsgedrag. De kosten voor 
het uitvoeren van controles van 
rolemmers wegen niet op tegen de 
financiële inkomsten van boetes. 
Bovendien is dit geen positieve sti-
mulans voor afvalscheiding. Huis-
houdens die goed afval scheiden 

worden al beloond in de vorm van 
een lager tarief afvalstoffenheffing.
x Een aantrekkelijk inzamelmiddel 
voor in huis: een (versierde) tas, bak 
of doos. In deze zak of doos wordt 
het oud papier verzameld. Als deze 
vol is, kan hij mee naar de verza-
melcontainer als men bijvoorbeeld 
boodschappen gaat doen. Deze tas, 
bak of doos kan bijvoorbeeld ver-
sierd worden door bewoners zelf of 
door kunstenaars.

Leuk en praktisch
Deze ideeën zijn leuk en praktisch 
uit te voeren. Het beste idee was het 
idee van mevrouw Lohman, omdat 
het helemaal uitgewerkt was. Van-
daar dat zij de lunch wint bij de kin-
derboerderij in het Groenendaalse 
Bos. Wethouder Botter: "Ik wil alle 
deelnemers heel erg bedanken voor 
hun idee! Hoewel er één als beste uit 
de bus is gekomen, gaan wij zeker 
kijken of wij de andere inzendin-
gen ook handen en voeten kunnen 
geven."

Oproep basisscholen
Alle basisscholen van Heemstede 
ontvangen een uitnodiging om na 
de zomervakantie mee te doen aan 
de eerste Heemsteedse Papiersnip-
perdag. Wie nu al enthousiast is 
geworden kan zich alvast aanmel-
den bij De Meerlanden via commu-
nicatie@meerlanden.nl. x

'Basisscholen Heemstede: doe
mee aan de Papiersnipperdag'

Winnares 'Het Beste Idee van Heemstede'

Voor haar inzending een 'Papiersnipperdag' in het leven te roepen won Olga 
Lohman de eerder door de gemeente Heemstede en De Meerlanden uitgeschre-
ven prijsvraag 'Het Beste Idee van Heemstede' (Foto: Rob Essenberg).

heemstede - Ongemerkt wordt veel 
papier bij het restafval gegooid. 
Geopende enveloppen, kartonnen 
verpakkingen, oude kranten; uit 
gemak gooien we het vaak bij het 
restafval. Maar al dat papier bij 
elkaar vormt 17,5% van het restafval 
in Heemstede. Hiervan is de helft 
makkelijk te scheiden papier zoals 
kranten, tijdschriften, verpakkingen 
en karton. Oud papier is de belang-
rijkste grondstof voor nieuw papier. 
Benieuwd hoe oud papier gerecy-
cled wordt? Bekijk dan het filmpje 
www.fnoi.nl. 
Wel bij het oude papier: Oude 

kranten, tijdschriften en reclame-
drukwerk kunnen zo bij het oud 
papier.Verder zijn ook kartonnen 
dozen en verpakkingen, oude 
(telefoon)boeken, wc-rolletjes, 
enveloppen, papieren zakken, eier-
dozen en cadeaupapier geschikt om 
opnieuw te gebruiken.
Niet bij het oud papier: de karton-
nen verpakkingen van zuivel en 
frisdrank. Die hebben een plastic 
laagje aan de binnenkant. Nat en/of 
vervuild papier en karton zoals 
onder andere keukenrolpapier, toi-
letpapier en behang hoort niet bij 
het oud papier. x

Belang van papier scheiden

santpoort/regio - Vanaf 30 juli tot 
maart 2013 wordt er hard gewerkt in 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Natuurmonumenten en PWN werken 
aan herstel van duingrasland en de 
Noordwest natuurkern. Paden die 
door werkverkeer worden gebruikt, 
worden vanwege de veiligheid tijde-
lijk afgesloten voor wandelaars en 
fietsers. Op zondagen zijn deze paden 
wel open voor wandelaars. Eind maart 
volgend jaar zijn alle werkzaamheden 
klaar en zijn alle paden weer normaal 
toegankelijk.

Als eerste gaan de Koningsweg en 
het Olmenpad dicht. Dit is van 30 
juli tot begin september. Een maand 
later gaat de Zeeweg in Duin en 
Kruidberg dicht: van De Doorbraak 
(de afslag naar de Kennemerduinen) 
tot het strand. In het najaar gaan ook 
een aantal paden rond strandslag 
Kattendel in de Kennemerduinen 

dicht. Bij de duiningangen en bij de 
afsluitingen hangt informatie over 
de projecten en alternatieve routes. 
Ook op de website van Natuurmo-
numenten is informatie te vinden 
over de afsluitingen en sugegsties 
voor alternatieve routes.
De natuurprojecten verjongen het 
duingrasland en brengen stuivende 
duinen weer terug in de Noordwest 
hoek van het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Daar is spontane 
verstuiving door diverse oorzaken 
bijna verdwenen. Verstuiving is de 
beste manier om de duinen te ver-
jongen en de biodiversiteit op lange 
termijn te behouden. Kleine stuk-
ken grasland worden geplagd om 
de echte duinplanten een nieuwe 
kans te geven. Ook wordt de Ame-
rikaanse vogelkers weer aangepakt. 
Net als vorig jaar wordt het duin-
gebied uitgekamd en worden alle 
Amerikaanse vogelkersen dikker 
dan twee centimeter weggezaagd. 
Dit gebeurt tussen juli en novem-
ber. Volgende jaren worden de nog 
jongere planten aangepakt. De pro-
jecten maken deel uit van het lan-
delijke project Dutch Dune Revival, 
waarvoor de Europese commissie 
een LIFE+ subsidie heeft gegeven. 
De Provincie Noord-Holland onder-
steunt het plan met een ILG-subsi-
die. 
Na de zomervakantie worden enkele 
speciale excursies gehouden, waar-
bij de boswachter belangstellenden 
meeneemt naar de werklocaties. 
Actuele informatie over de afslui-
tingen staat ook op www.natuur-
monumenten.nl/duinherstel en 
www.pwn.nl/noordwestkern. x

Tijdelijke afsluitingen
in Duin en Kruidberg

(Foto: Jowien van der Vegte).
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bloemendaal - Op 9 juli pleit Peter 
Boeijink (fractievoorzitter VVD) in 
een 'verantwoording' nog uitvoerig 
voor de verbouwing die hij drie dagen 
later in een raadsvergadering funda-
menteel wijzigt in (bijna) volledige 
nieuwbouw van het gemeentehuis. 
Hoewel de flyer met de 'verantwoor-
ding' pas na de vergadering huis-
aan-huis wordt bezorgd, wekt hij de 
woede op van het Comité Bezorgde 
Burgers.

door Ruud Vader

In de VVD flyer staan enerzijds 
argumenten vóór het oude plan, 
anderzijds wordt uitgehaald naar 
tegenstanders van dat plan (PvdA, 
Liberaal Bloemendaal en de Bezorg-
de Burgers, -red.). Zo wordt gesteld 
dat deze geen onderbouwing leve-
ren bij hun argumenten. Boeijink 
noemt dat oppositioneel gedrag. 
Op 12 juli krijgt hij die kwalificatie 
onmiddellijk terug geserveerd door 
Leonard Heukels (LB), als de VVD 
samen met het CDA, D66 en Groen-
Links planwijzigingen voorstellen 
die evenmin onderbouwd zijn. Heu-
kels: "Hierdoor zet de VVD zich neer 
als nieuwe oppositiepartij."

Referendum
Het verwijt van niet onderbouwd 
verzet tegen het oorspronkelijk 
plan komt achteraf wat komisch 
over. In hun onderbouwing hebben 
de tegenstanders vooral gewezen 
op onder anderen bouwkundige en 
financiële risico's of onregelmatig-
heden. Juist om die bezwaren weg 
te nemen is de VVD op 12 juli over-
stag gegaan door (bijna) volledige 
nieuwbouw voor te stellen (Zie het 
artikel in deze krant van 19 juli, -
red.). In de flyer wijst Boeijink het 
referendum nog af: "(...) Niks doen is 
geen optie en betere alternatieven 
zijn er niet. (…) en de tegenstanders 
gebruiken ongeldige argumenten 
(…)."
Maar in de raad stelt hij vervolgens 
voor om een burgerpeiling te hou-
den, die min of meer de functie van 
een referendum kan hebben. Dat is 
tenminste wat de bezorgde burgers 
hopen. In een woedend persbericht 
betichten ze Boeijink van 'een valse 
voorstelling van zaken' ten aanzien 
van afschrijftermijnen en vragen ze 
zich af wat Boeijink nu eigenlijk wil 
met zijn plotselinge planwijzigin-
gen. Het persbericht legt de vinger 
vooral bij het misleiden van de bur-

gers die straks de rekening van het, 
volgens hen te dure, project zullen 
krijgen.

Hergebruik
Plaats je de Bloemendaalse situatie 
in een landelijk perspectief, dan valt 
op dat discussies over nieuwbouw 
of verbouw van gemeentehuizen, al 
dan niet na fusies van gemeenten, 
ook elders worden gevoerd. Neem 
bijvoorbeeld Wageningen. Op 11 
juni schrijft de VVD-collega van 
Boeijink, fractievoorzitter Johan 
Osinga: "Een nieuw stadhuis is een 
enorme investering, zeker in finan-
cieel slechte tijden. Dat de plannen 
zó voordelig uitpakken dat er geen 
geld bij hoeft is bijna te mooi om 
waar te zijn. We willen zeker weten 
dat het college niet naar het resul-
taat toerekent. We hebben daarom 
zelf een deskundige ingehuurd."
In een onderzoek van Elsevier (april 
2012) wordt gemeld dat: "Enkele 
gemeenten hebben besloten de 
bouwplannen voor nieuwe huisves-
ting te versoberen of zelfs helemaal 

af te blazen. Zo heeft burgemeester 
Kees Verhoek (VVD) in de gemeente 
Neder-Betuwe de kosten voor de 
bouw van een nieuw gemeentehuis 
laten terugbrengen van 18 naar 7 
miljoen euro."
Op gemeente.nu wordt op 17 juli 
architect Maarten Willems aange-
haald die tekende voor de verbou-
wing van het oude gemeentehuis 
van Oss. Dit hergebruik heeft vol-
gens de redactie twee voordelen. 
Het is milieuvriendelijker en vrien-
delijker voor de gemeentelijke 
portemonnee (…). Het advies is 
te beginnen met kijken wat de 
mogelijkheden zijn van bestaande 
gebouwen. Wie dat niet doet, kiest 
volgens Willems voor de weg van 
de minste weerstand. 'Angsthazerij' 
is het. "Als je een heldere en inte-
grale aanpak hebt, komt je met 
hergebruik juist tussen de 20 en 40 
procent lager uit dan met sloop en 
nieuwbouw."
Dat is nou precies wat de bezorgde 
burgers en de oppositie in Bloemen-
daal ook beweren. x

Bezorgde bewoners woedend
over 'achterhaalde' VVD flyer

Strijd over plannen gemeentehuis wordt feller

Terwijl burgemeester Ruud Nederveen op 12 juli de raadsvergadering in goede 
banen probeert te houden, bereidt wethouder Tames Kokke zich voor op zijn 
verrassende mededeling - hij vindt de nieuwe plannen zelfs beter dan zijn eigen 
oorspronkelijke plan (Foto: Ruud Vader)

De fractievoorzitter van de VVD, Peter Boeijink, heeft onlangs huis aan 
huis een uitvoerig stuk over het gemeentehuis laten bezorgen. Hij spreekt 
daar steeds over verbouwing. Iedereen weet dat de gemeente de investering 
voor een verbouwing in maximaal 25 jaar moet afschrijven. Toch rekent 
Boeijink met een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor het gemeenteplan, 
want dan lijkt het (per jaar) goedkoper. Dit noemen wij een valse voorstel-
ling van zaken.
Over het ontwerp zegt Boeijink: 'De buitenzijde blijft hetzelfde ... en de 
burgerzaal blijft als gemeenschapsruimte intact'. Op 12 juli heeft hij een 
amendement ingediend waarin het college wordt opgedragen een ontwerp 
te onderzoeken (geschatte kosten € 250.000,-) waarbij het hele gemeente-
huis met uitzondering van de voorgevel wordt gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Wat wil deze man nu eigenlijk?
De VVD-fractie, zegt Boeijink, wil volledige vrijwaring van de financiële 
risico's. Wat dat kost vermeldt hij niet. Wat gaat er gebeuren als de bouwer 
failliet gaat? Dat gebeurt tegenwoordig nog al eens. Zeker als de bouwer 
zich garant stelt voor financiële risico's. Wat komt Boeijink ons dan vertel-
len? Of zit hij dan niet meer in de gemeenteraad?
'Op dit moment is 50% van het benodigde geld al verzameld uit de verkoop 
van onroerend goed en de andere 50% komt voornamelijk uit de verkoop 
van de twee huidige gemeentepanden. Er wordt dus geen geld gebruikt 
dat bedoeld is voor schoolgebouwen, sport en andere maatschappelijk 
functies'. Boeijink verzwijgt dat de opbrengst van verkochte woningen (de 
eerste 50%) heel goed voor scholen of sportvoorzieningen gebruikt had 
kunnen worden. Tot voor kort was dat ook de gewoonte in Bloemendaal. 
Wederom misleiding van de burgers!
Overigens heeft de gemeente wel reserves, maar dat ligt niet als 'geld op 
de plank'. Het geld uit de verkopen van andere 'stenen' is weer uitgegeven 
aan andere zaken. Een aannemer laat zich niet met 'reserves betalen'. Dat 
geld heeft de gemeente dus niet. Zij moet dat lenen en dat kost rente, 
maar de VVD doet net alsof die renterekening niet komt. Erger nog: de 
rentekosten zullen worden geboekt op andere posten. Dan lijkt het of er 
voor het gemeentehuis geen rente wordt betaald. Maar ze dragen wel bij 
aan de verhoging van de OZB!
Boeijink schrijft dat de financiële opstelling in orde is bevonden door een 
derde partij. Wij wijzen erop dat de gegevens die de gemeente daarvoor 
heeft aangeleverd, onvolledig (over de afschrijving) en ten dele onjuist (over 
de reserves) waren.
Dat Boeijink mensen met een andere mening niet serieus neemt en gewoon 
wil zwart maken blijkt uit zijn vetgedrukte conclusie: 'De Referendumop-
roep wordt door VVD Bloemendaal afgewezen: niks doen is geen optie, 
betere alternatieven zijn er niet, het financiële plan is zorgvuldig, en de 
tegenstanders gebruiken ongeldige argumenten. Het is geen ja/nee vraag, 
zie deze toelichting. Een referendum biedt dan geen soelaas en gaat voor-
bij aan de democratische basisprincipes voor een gekozen gemeenteraad'. 
Hier blijkt dat Boeijink gewoon bang is. Minstens 1040 bewoners willen 
heel graag deze eenvoudige vraag beantwoorden: 'Bent u voor of tegen een 
investering van circa € 12 miljoen voor de verbouwing van het gemeen-
tehuis?'
Een beter alternatief is een fatsoenlijke opknapbeurt. Dit is wel onder-
zocht. Het kost maximaal € 5 miljoen. De uitwerking, die ontleend is aan 
de rapporten die de gemeente heeft laten maken, staat op onze site onder 
de knop 'Wat dan wel'. Boeijink houdt helemaal niet van democratie als de 
burgers hun mening willen geven.

Geachte heer Boeijink, wij willen uw mening graag serieus nemen. Wij 
dagen u uit een eerlijk en onderbouwd stuk aan de bewoners van Bloemen-
daal aan te bieden met respect voor hun standpunt en hun gerechtvaar-
digde wens iets te willen zeggen over de besteding van hun belastinggeld. 
De gemeentelijke rapporten bevatten daarvoor al heel wat materiaal. En u 
hoeft echt niet bang te zijn. De gemeenteraad beslist.

Namens het comité van Bezorgde Bewoners Bloemendaal,

Barend Linders x

Bezorgde Bewoners Bloemendaal
woedend over flyer VVD

haarlem/regio - Op initiatief van 
SportSupport, Stichting Topsport 
Kennemerland, SRO, de gemeente 
Haarlem en Société Pim Mulier wordt 
van 28 juli tot en met 12 augus-
tus het Holland Haarlem House 
gehouden. Het wordt een plek voor 
supporters om Haarlemse en Neder-
landse topsporters te steunen. Het 
Holland Haarlem House is tijdens de 
Olympische Spelen van 28 juli tot en 
met 12 augustus dagelijks geopend 
van 14.00 tot 22.00 uur en is geves-
tigd in het Noordersportpark aan de 
Mr. Jan Gerritszlaan.
In het Holland Haarlem House vin-
den tal van activiteiten plaats. In 
de kantine van HFC EDO kunnen de 

bezoekers via grote beeldschermen 
de verrichtingen van de topsporters 
live volgen. Bijna dagelijks worden 
in de talkshow Haarlem-Londen 
gesprekken gevoerd over de ver-
richtingen in Londen en de ontwik-
kelingen van de regionale sport. 
Kinderen kunnen terecht in het SRO 
Sport- en Speldorp, ondergebracht 
in de Sporthal Ruud van der Geest. 
Op doordeweekse dagen kunnen 
zij via de SportSupport Clinics ken-
nismaken met tal van sporten. Het 
programma van het Holland Haarlem 
House is te vinden op www.holland-
haarlemhouse.nl. Het wordt aange-
past aan de actualiteit in Londen. x

Holland Haarlem House

heemstede - Hulpdiensten zijn maan-
dagmiddag massaal uitgerukt naar 
de Lindenlaan in Heemstede. Rond 
14.15 uur kwam de melding binnen 
dat een vrouw bewusteloos onder-
aan de trap lag. Twee ambulances, 
een traumahelikopter uit Amster-
dam en de politie werden opgeroe-
pen om hulp te verlenen. Bij aan-

komst van de hulpdiensten bleek de 
bejaarde vrouw al te zijn overleden. 
Een voorlichtster van de politie Ken-
nemerland liet weten dat de vrouw 
vermoedelijk onwel is geworden 
toen ze op de trap liep. Verolgens 
viel de vrouw van de trap af. x

Noodlottig ongeval

(Foto: Rowin van Diest).
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Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

WIJN KOPEN?
www.wijnstrateeg.nl

Gekoeld wijnpakhuis. Professioneel advies.
Nu mooie zomerwijnen met extra korting.

Tel. 0252-425110

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

- Lotto jackpot 28 juli 
a. s. zaterdag € 8 miljoen

- Een zomer vol voordeel
- 20% korting op jouw favoriete 

tijdschriften
- 20% korting op De Telegraaf

- Het Dossier - John Grisham; het 
laatste deel uit spannende Thriller 
Collectie voor maar € 7,50
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haarlem/regio - Op de laatste school-
dag van het jaar staat het schoolplein 
van de Bos en Vaartschool aan het Flo-
rapark vol met blije gezichten. Ouders 
en kinderen luiden de zomervakantie 
in met een gezellige lunch en krijgen 
ook nog een presentatie te zien over 
de Stedenband die Haarlem heeft met 
Mutare en het bijzondere WakaWa-
kalampje. De school doet namelijk 
mee aan het inzamelings- en uitwis-
selingsproject tussen scholen in 
Haarlem en die in Mutare.

door Christa Warmerdam

Het WakaWakalampje is een LED-
lamp op zonne-energie die de 
gevaarlijke kerosinelampen moet 
gaan vervangen in ontwikkelings-
landen. De LED-lamp zou wel eens 
de oplossing kunnen zijn voor 1,5 
miljard mensen die zonder elektri-
citeit leven. Beide lampen, zowel 
de kerosinelamp als de veilige 
WakaWakalamp worden op het 
schoolplein gedemonstreerd en de 
directeur van de Bos en Vaart school, 
Ad de Vlieger, koopt symbolisch het 
eerste WakaWakalampje.

Levens redden
De gemeente Haarlem heeft een offi-
ciële stedenband met de gemeente 
Mutare in Zimbabwe. Mutare ligt 
in het oostelijke hoogland van Zim-
babwe aan de grens met Mozam-
bique. Dik Bol van Stichting Steden-
band Haarlem-Mutare is samen met 
Maurits Groen naar de Bos en Vaart-
school gekomen om uitleg te geven 
over de lamp. Bol: "Dit lampje kan 
levens redden. Elk jaar gebeuren 
er over de hele wereld zes miljoen 
ongelukken met de olielampjes die 
mensen moeten gebruiken in ont-
wikkelingslanden."
Bol bezoekt vaker scholen om de 
stedenband die Haarlem heeft met 
Mutare onder aandacht te bren-
gen. Bol: "We doen dit door lespak-
ketten aan te bieden. Eén van die 
projecten is 'Een reis naar Mutare', 
bestemd voor het basisonderwijs. 
Twee weken lang worden kinderen 
via thema-leskisten, een tentoon-
stelling en workshops Afrikaanse 
muziek en dans in contact gebracht 
met het dagelijks leven in een Zim-
babwaanse stad. Het is voor Neder-
landse kinderen heel goed om te 
zien hoe rijk wij het hier hebben 
en hoe vreselijk arm de kinderen 
daar zijn. Het is opvallend om te 
zien hoeveel overeenkomsten de 
kinderen met elkaar hebben. Kin-
deren daar willen, net als kinderen 
hier, gewoon lekker spelen en naar 
school gaan. Een WakaWakalampje 
kan een enorm verschil maken. De 
ongelukken die daar gebeuren met 

de petroleumlampen zijn vreselijk. 
De brandwonden zijn blijvend en 
dat heeft weer invloed op hun vol-
wassen leven. Verbrande kinderen 
vinden geen werk of partner."

'Helder Licht'
Maurits Groen is motor en mede-
oprichter achter het lampje, een 
Nederlandse vinding van Off Grid 
Solutions (OGS). De bijzondere 
techniek die wordt gebruikt in 

WakaWaka (Swahili voor 'Helder 
Licht') is eveneens van Nederlandse 
bodem. Een innovatieve chip van 
Intivation zorgt ervoor dat de lamp 
in alle weersomstandigheden het 
maximale aan energie haalt uit het 
beschikbare zonlicht. Groen: "Op 
één uur zonlicht kan een lampje 

zestien uur branden." Willie de 
Bruin van Stichting Wenzi is ook 
aanwezig tijdens de demonstra-
tie. Haar stichting kreeg vorig jaar 
symbolisch 350 WakaWaka lamp-
jes aangeboden. "Ik heb met eigen 
ogen gezien hoe deze lampjes een 
verschil kunnen maken voor de 
mensen daar."
Ronald van Zon is verantwoordelijk 
voor de contacten tussen de scho-
len en de Stichting WakaWaka. 
"De stedenband Haarlem-Mutare 
werkt aan de mogelijkheid van 
uitwisseling tussen basisscholen 
in Haarlem en scholen in Mutare. 
Scholen worden hierbij één op één 
gekoppeld om van elkaar, elkaars 
wereld en over duurzaamheid te 

leren. Hierbij zamelen de scholen in 
Haarlem geld in voor lespakketten 
over duurzaamheid en goedkope, 
veilige en duurzame lampjes. Van-
daag is de start van dit project in 
Haarlem. Acht scholen in Haarlem 
hebben inmiddels al toegezegd met 
te werken met dit project en we 
hopen dat er meer scholen in Haar-
lem, maar ook daar buiten, zullen 
volgen (onder anderen de Bos en 
Duinschool in Bloemendaal doet al 
mee, -red)."
Marie José Brandsma van de gemeen-
te Haarlem (Groene Mug) ziet grote 
potentie in het project.: "Ik denk dat 
Ronald het wel eens heel druk zou 
kunnen krijgen, want dit is een fan-
tastisch project." x

"Dit lampje kan levens redden"
Presentatie van de stedenband en WakaWaka op het schoolplein van de Bos en Vaart school

Val links naar rechts Willie de Bruin van Stichting Wenzi, Maurits Groen, Marie 
José Brandsma, Dik Bol met petroleumlamp en Ronald van Zon met de WakaWaka 
(Foto: Christa Warmerdam).

Ronald van Zon de monstreert de WakaWaka aan de kinderen van de Bos en 
Vaartschool (Foto: Christa Warmerdam). x

Dik Bol: "Dit lampje kan levens red-
den. Elk jaar gebeuren er over de hele 
wereld zes miljoen ongelukken met 
de olielampjes die mensen moeten 
gebruiken in ontwikkelingslanden 
(Foto: Christa Warmerdam). x

overveen - De politie hield maan-
dagmiddag een radarcontrole op 
de Zeeweg. Hierbij reed een 38-
jarige Haarlemmer met een gecor-
rigeerde snelheid van 160 kilome-
ter per uur langs de radarauto. Op 
de Zeeweg geldt, op de plek waar 
de radarauto stond, een maxi-
mum snelheid van 80 kilometer 
per uur. Een motoragent kon de 
automobilist staande houden op 
de Boulevard Barnaart. De Haar-
lemmer kon ter plekke zijn rijbe-
wijs inleveren en kan een aanzien-
lijke boete tegemoet zien. x

Met 160 per uur
langs radarauto

aerdenhout - Een motor en een auto 
zijn vrijdagmiddag met elkaar in 
botsing gekomen in Aerdenhout. 
Het ongeval gebeurde rond 12.15 
uur op de Vogelenzangseweg ter 
hoogte van de ingang van de Oase. 
De motorrijder kwam bij de aanrij-
ding ten val. Een ambulance is ter 

plaatse gekomen om de bestuurder 
van de motor te verzorgen. Door het 
ongeval was de Vogelenzangseweg 
deels afgesloten voor het verkeer, 
de politie begeleide het verkeer in 
goede banen. x

Motorrijder komt ten val
bij aanrijding met auto

(Foto: Michel van Bergen).
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heemstede/regio - Home Instead 
Thuisservice is een nieuwe zorgon-
derneming in Zuid-Kennemerland 
met particuliere zorg en dienstver-
lening aan senioren die graag thuis 
willen blijven wonen en niet willen 
verhuizen naar een verzorgingste-
huis, maar wel behoefte hebben 
aan ondersteuning. "Wij bieden een 
grote diversiteit aan diensten aan in 
de vorm waarin de klant dat wil en 
op een door hem of haar gekozen 
moment variërend van samen bood-
schappen doen, lichte huishoudelij-
ke werkzaamheden, metgezelschap 
tot persoonlijke verzorging", aldus 
Nicole Kindt, regiomanager van 
Home Instead Thuisservice.

"Ons doel is het welzijn van 
senioren in hun thuissituatie 
zo lang als mogelijk in stand 
te houden",vervolgt Kindt. "We 
onderscheiden ons door flexibi-
liteit en servicegerichtheid. We 
zoeken graag samen met de klant 
naar een passende oplossing die 
aansluit bij haar of zijn behoef-
ten en gebaseerd op haar of zijn 
wensen, interesses en activiteiten. 
We richten ons daarbij niet alleen 
op de senior zelf, maar ook op 
hun kinderen. Vaak zitten die in 
een spagaat tussen enerzijds hun 
eigen gezin en werk en anderzijds 
de zorg voor hun ouders."
"Naast ons reguliere dienstenaan-
bod hebben we ook specifieke 
zorgarrangementen voor tijdelij-
ke situaties of incidentele gebeur-
tenissen", zegt Nicole Kindt. "Voor 
de vakantieperiode hebben we 
'Zonder Zorg op Vakantie'. Hierin 
maken we op maat vervangingsaf-
spraken voor als de kinderen, die 
normaal de zorg voor hun ouders 
doen, op vakantie gaan."
"Verder hebben we 'Even Tijd voor 
Jezelf'. Dit is respijtzorg waarmee 
we ons met name richten op de kin-
deren die als mantelzorger soms 
dagelijks en gedurende lange tijd 
voor hun ouders of andere aanver-
wanten zorgen. Hierbij nemen we 
dan bijvoorbeeld voor enkele uren 
of dagdelen de zorg van de mantel-
zorger over, zodat zij ook even tijd 
voor zichzelf hebben."
Als derde noemt Nicole 'Veilig 
en Vertrouwd weer Thuis'. "Dit is 

specifiek bedoeld voor senioren 
die na een ziekenhuisopname 
weer terug naar huis mogen. We 
verzorgen dan het vervoer naar 
huis en blijven de eerste dagen 
thuis helpen met bijvoorbeeld 
huishoudelijke werkzaamheden, 
boodschappen doen, koken of 
persoonlijke verzorging, totdat de 
senior thuis z'n draai weer gevon-
den heeft en weer op eigen kracht 
verder kan."

"Onze kracht in deze situaties is 
onze flexibiliteit", besluit Nicole. 
"In alle gevallen richten we onze 
dienstverlening zodanig in en 
maken deze zo op maat dat we 
volledig kunnen voorzien in de 
behoefte van de senior en hun 
familie."
Kijk voor meer informatie op 
www.homeinstead.nl of bel met 
023-8200392. x
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

Home Instead Thuisservice:
'thuiszorg maar dan anders'

Nieuwe zorgonderneming in Zuid-Kennemerland

Home Instead Thuisservice is een nieuwe zorgonderneming in Zuid-Kennemer-
land met particuliere zorg en dienstverlening aan senioren die graag thuis willen 
blijven wonen en niet willen verhuizen naar een verzorgingstehuis, maar wel 
behoefte hebben aan ondersteuning (Publiciteitsfoto).

zandvoort/regio - In de weken 25 tot 
en met 28 heeft de Vomar een lege 
flessen bonnenactie gehouden ten 
behoeve van het Dierentehuis Ken-
nemerland. Niet alleen de Vomar in 
Zandvoort, maar ook de filialen uit 
Pax Hoofddorp, Heemstede, Noord-
wijkerhout en Noordwijk deden aan 
deze actie mee. Vrijdag 20 juli ont-
ving Dierentehuis Kennemerland 
uit handen van filiaalmanager Mar-
tin van Dieden een cheque ter waar-
de van € 106,15. Het bedrag wordt 
bestemd voor een nieuwe konijnen-

flat. De oude flat is van hout, lastig 
schoon te houden en eigenlijk iets 
te klein voor de dieren. De konijnen 
mogen met goed weer regelmatig 
buiten in een ren lopen, maar als 
ze binnen zijn is het goed als ze ook 
rechtop kunnen staan in hun ver-
blijf. De nieuwe konijnenflat wordt 
gemaakt van aluminium, wat veel 
hygiënischer is en de afmetingen 
per verblijf worden groter. x

Een goede buur…

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Het Kennemer Gasthuis 

heeft een nieuwe ultramoderne CT-

scanner in gebruik genomen. De 

scanner heeft een sterk verminderde 

stralingsdosis. Daarnaast maakt het 

apparaat betere en snellere diagnos-

tiek mogelijk en dat vermindert de 

belasting voor patiënten aanzienlijk. 

De CT-scanner staat in een ruimte 

met warme kleuren, open ruimtes en 

daglicht.

De afgelopen maanden werkte de 
afdeling radiologie van het Ken-
nemer Gasthuis aan de verbouwing 
van de CT-ruimtes op locatie zuid. 
Onlangs is daar een nieuwe CT-scan-
ner in gebruik genomen: de ultra-
moderne Aquilion One. Radioloog 
Wouter de Monyé: "Deze scanner 
heeft een aantal grote voordelen ten 
opzichte van oudere apparatuur. Zo 
kan het apparaat maar liefst 320 
'plakjes' tegelijk in beeld brengen, 
elk van een halve millimeter. Voor-
heen waren dat er zestien. Je kunt 
je voorstellen hoe ongelooflijk veel 
scherper en gedetailleerder het 
beeld dus is. Dat komt de diagnos-
tiek natuurlijk ten goede. De scanner 
kan ook de doorbloeding van orga-
nen meten. Ook dat maakt betere 
diagnostiek mogelijk. Bovendien 
kunnen we beter de effecten zien 
van bijvoorbeeld chemokuren."

Lagere stralingsdosis

De stralingsdosis is minstens 50% 

(tot 80%) minder. De Monyé: "Waar 
we voorheen in veel gevallen liever 
een ander onderzoek gebruikten om 
mensen niet aan de straling bloot te 
hoeven stellen kunnen we nu onder-
zoek met de CT-scanner doen. Een 
voorbeeld is angiografie (röntgen-
foto van de bloedvaten). Hiervoor is 
een opname noodzakelijk. Met de 
CT-scanner kunnen we dit onderzoek 
nu op de polikliniek uitvoeren. De 
patiënt hoeft niet te worden opgeno-
men. Een dergelijk onderzoek is nu 
veel minder belastend."

Patiëntvriendelijke inrichting

De ruimtes om de CT-scanner zijn 
opnieuw ingericht. Daarbij was de 
beleving van de patiënt het uit-
gangspunt. Alle techniek is zo veel 
mogelijk weggewerkt achter muren 
en in kasten. Wat overblijft zijn 
lichte, open ruimtes, warme kleuren 
en slimme logistiek. De werkruimte 
van het personeel bevindt zich ín de 
CT-ruimte. De Monyé: "Dat is uniek 
in Nederland en we hebben moe-
ten investeren om het mogelijk te 
maken op een voor de medewerkers 
veilige manier. Maar we vinden het 
belangrijk: er is daardoor continu 
contact tussen patiënt en zorgver-
lener."
De aankoop van de nieuwe scan-
ner is onderdeel van een grotere 
aankoop waarbij ook het Spaarne 
Ziekenhuis nieuwe apparatuur aan-
schafte. x

Nieuwe CT-scanner van KG heeft
sterk verminderde stralingsdosis

bloemendaal - In antwoord op een 
vraag van raadslid Anne-Marie Soe-
teman-Wolf (CDA) legt wethouder 
Kokke op 12 juli in de raad uit hoe het 
zit met de efficiency winst die met de 
verbouwing van het gemeentehuis te 
behalen is. Die is fraai, maar bevat 
een winst die lastig is thuis te bren-
gen. Over de brede betekenis van het 
woord personeelsreductie.

door Ruud Vader

Kokke legt in de vergadering uit dat 
het college aanvankelijk had gere-
kend met ongeveer een ton aan 
efficiencywinst. Maar hij heeft goed 
nieuws, want door een personeels-
reductie van bijna twee ton komt de 
totaal te behalen winst nu op ruim 
drie ton. Dat is mooi meegenomen, 
maar betekent dat dat er meer per-
soneel moet afvloeien dan eerder in 
de plannen was voorgerekend?
Navraag leert dat de OR niet op de 
hoogte is van personeelreducties 
van bijna twee ton - daar heeft de 
OR ook zeker niet mee ingestemd. 
Ook in een brief van 11 juli aan 
mevrouw Soeteman-Wolf, waarin 
de impact van het project op de 
exploitatielasten is opgesomd, kom 
je geen personeelsreductie tegen 
van die omvang. Gelukkig kan Ton 
van der Wees (gemeentesecretaris) 
licht verschaffen in de duisternis. 
Ten eerste kunnen er door het gaan 
werken op één locatie, twee forma-
tieplaatsen voor bodes vervallen. 
Dat is afgerond een ton. Maar die 
staat in de genoemde brief geboekt 

als 'gebouw gebonden besparing' 
en niet als personeelsreductie. 
Dan is er nog een taakstelling 'cen-
trale huisvesting' ingeboekt van € 
75.000,-. Ook daar zie je op het eer-
ste gezicht geen personeelsreductie 
in, zeker niet als je de toelichting 
leest: "Na ingebruikname van het 
gerenoveerde gemeentehuis zijn 
nog besparingen mogelijk door het 
beter delen van abonnementen en 
lagere kosten voor print/drukwerk. 
Ook valt een productiviteitsverho-
ging te verwachten door minder 
reistijd van ambtenaren tussen 
locaties en de betere samenwerking 
omdat men in elkaars directe omge-
ving werkt. Te verwachten valt dat 
het enkele jaren duurt om dit voor-
deel volledig te realiseren voordat 
de mogelijkheden van het nieuwe 
gemeentehuis optimaal benut kun-
nen worden."
Daarmee is de raadselachtige mede-
deling van Kokke verklaard. Je telt 
gewoon een gebouw gebonden 
besparing op bij een taakstelling 
en ziedaar: bijna twee ton efficiency 
winst door personeelsreducties. x

Een raadsel van zo'n twee ton
personeelsreductie opgelost

Wethouder kort door de bocht

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Transportbedrijf Van der Veld is gespecialiseerd in het vervoer 
van containers en geconditioneerd vervoer.

Voor ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste:

CHAUFFEURS nationaal/internationaal
Wij bieden:

Een afwisselende baan in een prettige werkomgeving. 
Beloning volgens CAO beroepsgoederenvervoer.

Functie-eisen:
Rijbewijs C+E en CCVB

Goede contactuele eigenschappen en een flexibele instelling.

Heb jij interesse in een baan bij ons?
Neem dan tijdens kantooruren contact op met 

De heer P.E. van der Veld
Tel: 023-5719013

Mail: info@transportvanderveld.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

± ±

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901



heemstede - De gemeente Heemstede 
wil het Manpadslaangebied groen 
inrichten. Eerder leek hiervoor geld 
beschikbaar te zijn bij het rijk en de 
provincie, maar dit is niet (meer) het 
geval. Daarom wordt nu onderzocht of 
het nodig is enige bebouwing in het 
gebied toe te staan om andere delen 
als natuurgebied te kunnen inrichten. 
Als dit het geval is wordt gekeken hoe 
dit het beste kan worden ingepast.

Het gemeentebestuur vindt het 
belangrijk belanghebbenden en 
belangstellenden actief te betrek-
ken bij de plannen. Daarom wordt 
een begeleidingsgroep gevormd. De 
groep denkt mee over de plannen 

voor het gebied en bewaakt de gren-
zen van wat aanvaardbaar is. De 
groep kan gevraagd en ongevraagd 
advies geven aan de gemeenteraad 
en het college van burgemeester 
en wethouders. De uiteindelijke 
besluitvorming vindt plaats in het 
college en de raad.

Aanmelden
De gemeente nodigt inwoners die 
hiervoor belangstelling hebben van 
harte uit deel te nemen aan de bege-
leidingsgroep Manpadslaangebied. 
De eerste bijeenkomst is gepland 
in september. In de komende twee 
jaar zal de groep ongeveer tien keer 
in de avonduren bij elkaar komen. 
Aanmelden voor de begeleidings-
groep kan tot 1 september 2012 bij 
Gerard Klaassen van de gemeente, 
postbus 352, 2100 AJ in Heemstede, 
e-mail: gklaassen@heemstede.nl en 
telefoon: 023-5485765.
Op de gemeentelijke website staat 
meer informatie over het Manpad-
slaangebied in de afgelopen jaren 
(www.heemstede.nl > Actueel > 
Plannen en projecten). x
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haarlem/regio - Nieuw: een camerabe-
wakingsservice voor veilig gevoel tij-
dens vakantieperiode. Camerawacht 
is de eerste provider waarmee het 
mogelijk is vanaf iedere locatie zelf 
een oogje in het zeil te houden; via 
internet of mobiele telefoon. Camera-
wacht start deze zomer een pilot in de 
regio Haarlem.

door Michiel Rehwinkel

Met voormalige beroepsinbrekers 
surveilleert de politie deze zomer 
langs huizen en laat tips achter 
hoe het huis beter te beveiligen. 
Het aantal inbraken in Nederland 
neemt vooral in de zomermaanden 
toe. In 2011 is het aantal wonin-
ginbraken gestegen naar boven de 
80.000, in 80% van de gevallen gaat 
het om gelegenheidsinbraken. Deze 
zomer breekt politie van verschil-
lende gemeenten onder anderen in 
als schrikbewind tegen bewoners 
die het inbrekers erg gemakkelijk 
maken.

Hoe het werkt
Via Camerawacht worden één of 
meerdere camera's in huis of daar-
buiten geplaatst. Het beeldmateriaal 
wordt in een beveiligde omgeving 
opgeslagen, Camerawacht heeft 
geen toegang tot de beelden tenzij 
vooraf toestemming is verleend 
door de klant. Voor alle categorie-
en inbrekers biedt de cameraregi-
stratie van Camerawacht een veilig 
gevoel. Bovendien kan direct alarm 
worden geslagen door bij onraad de 
buren of de politie te bellen.

Inbraakgevoelig
Inbrekers zijn voorspelbaar in waar 
ze zullen toeslaan. Zo let een inbre-
ker op het dagelijks ritme en de aan-
wezigheid van de bewoners in het 
huis en de omgeving. Openstaande 
raampjes, steegjes en touwtjes uit 
de deur zijn zwakke plekken. Slaap-
buurten zijn populair maar ook wij-
ken met veel oudere bewoners. De 
aanwezigheid van honden is onge-
wenst voor een inbreker, die maken 
lawaai. Kleinere, onbewaakte indu-
strieterreinen zijn een prima doel-
wit, vooral in de avonduren en in 
het weekend. Clubgebouwen wor-

den juist bezocht tijdens kantoor-
uren.
Inbrekers zijn er in verschillende 
categorieën, variërend van beroeps-
inbrekers tot gelegenheidsdieven. 
De laatste jaren is er een nieuwe 
categorie aan toegevoegd: Oost-
Europese bendes die kamp opslaan 
nabij het dorp of de wijk waar ze 
toeslaan. Na een reeks van inbre-
ken vertrekken ze naar de volgende 
locatie.
Camerawacht stapt in het gat dat 

er is tussen beveiligingsbedrijven 
en de doe-het-zelf oplossingen. 
Camerawacht monteert en beheert 
het systeem, de klant controleert en 
beheert de beelden. Camerawacht 
opereert in de markt van particu-
liere en zakelijke beveiliging van 
onroerend goed in en rondom Haar-
lem. Meer informatie is te vinden 
op www.camerwacht.nl. x

Met je smartphone je eigen
woning in de gaten houden

Camerawacht als nieuwe bewakingsservice

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Marleen Oidtmann, 
directeur van de Bloemendaalse 
School Vereniging (BSV) heeft vorige 
week een cheque ter waarde van € 
5.749,- overhandigd aan de stichting 
Make-a-Wish Nederland. De stichting 
gebruikt dit geld, dat bijeengebracht 
is door een sponsorloop voor de leer-
lingen van de school, om de liefste 
wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar 
met een levensbedreigende ziekte te 
vervullen.

De sponsorloop vond eerder plaats 
op donderdagmiddag 28 juni op een 
parcours door het Bloemendaalse 
bos. "We hebben gekozen voor 
Make-A-Wish Nederland omdat 
we een doel wilden wat dicht bij 
de kinderen stond", vertelt school-
directeur Marleen Oidtmann. "We 
wilden de kinderen laten zien dat 
ze door iets heel eenvoudigs als 
lopen door de mooie omgeving van 
onze school, iets konden betekenen 
voor andere kinderen. We zijn dan 
ook ongelooflijk trots op onze leer-
lingen, die zich soms voor flinke 
bedragen hebben laten sponsoren. 
Dankzij hun inzet kunnen we zo'n 
mooi bedrag aan Make-A-Wish 
Nederland doneren."
Nieuwe directeur
De BSV heeft een druk en feestelijk 
schooljaar achter de rug. De school-
vereniging vierde vorige maand 
haar 110-jarig bestaan met een 
driedaags lustrum met als thema 

BSV Vol Talent. Marleen Oidtmann 
zelf vierde afgelopen week haar 
afscheid na 37 jaar op de BSV te 
hebben gewerkt als leerkracht en 
de laatste elf jaar als directeur. Per 
1 september start Edwin Borger als 
nieuwe directeur van de BSV. x

BSV overhandigt cheque van
€ 5.749 aan Make-A-Wish NL

Afscheid directeur Marleen Oidtman

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Zomerweer of niet, de cli-
enten van de Hartekamp Groep willen 
graag naar buiten om een stukje te 
wandelen. Sinds twee jaar is er een 
wandelclub, bestaande uit zeven cli-
enten, die twee keer per maand op 
zondagochtend gaat wandelen.

De club wordt begeleid door twee 
enthousiaste vrijwilligers. Zij zou-
den graag wat versterking willen: 
met meer vrijwilligers kunnen 
immers meer mensen mee. De wan-
delingen gaan het hele jaar onder 
alle weersomstandigheden door, 
uitgezonderd onweer. Om 10.00 
uur start de wandelclub vanaf het 
terrein van de Hartekamp Groep in 
Heemstede, aan de Herenweg 5. De 
wandelingen duren ongeveer één 

tot anderhalf uur en gaan richting 
Groenendaalse Bos of Landgoed 
Leyduin. Na afloop wordt nog even 
nagepraat onder het genot van kof-
fie en thee in de gezellige aula.
Sportievelingen die van wandelen 
houden, affiniteit hebben met men-
sen met een verstandelijke beper-
king en die het leuk vinden om hen 
een gezellige ochtend te bezorgen, 
kunnen een keer vrijblijvend mee-
wandelen of voor meer informatie 
contact opnemen met Petra Dissel-
dorp van de afdeling Vrije Tijd & Vrij-
willigers van de Hartekamp Groep, 
tel. 06-11327098 en p.disseldorp@
hartekampgroep.nl. x

Meer vrijwilligers gezocht voor
wandelclub Hartekamp Groep

(Publiciteitsfoto).

heemstede - In verband met de 
vakantieperiode is er op dinsdag 
7 augustus geen Veteranencafé. 
Op dinsdag 4 september is ieder-
een uiteraard weer van harte wel-
kom in Café de 1ste Aanleg aan de 
Raadhuisstraat in Heemstede. x

Veteranencafé

Denk in begeleidingsgroep mee
over het Manpadslaangebied

Uitnodiging aan inwoners:

aerdenhout/zandvoort - Dinsdag-
middag is een 36-jarige man uit 
Wormer aangehouden in Zand-
voort. De man had met zijn aan-
hanger 's ochtends omstreeks 
09.40 een bushokje aangereden 
aan de Zandvoorterweg in Aer-
denhout waarna het bushokje 
was vernield. Na de aanrijding 
reed de bestuurder door. Later 
op de middag kon de man alsnog 
worden aangehouden op basis 
van een oplettende getuige die het 
kenteken had doorgegeven aan de 
politie. De politie zag de auto plus 
aanhanger staan bij het station 
Zandvoort waar de bestuurder 
werd aanhouden. Op het bureau 
bleek de man nog een boete van € 
144,- te hebben openstaan die hij 
direct betaalde. De bestuurder zal 
zich voor de rechter moeten ver-
antwoorden voor het feit dat hij 
wegreed na een aanrijding. x

Bushokje vernield
door aanhanger
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serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81
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D A G L I C H T + R U I M T E

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Uw Select Windows dealer:

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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haarlem - Terwijl het Mauritshuis in 
Den Haag wordt uitbreid en gereno-
veerd is de collectie elders te zien. 
Een aantal topstukken van Haarlemse 
meesters heeft onderdak gevonden in 
het Frans Hals Museum. Medio 2014 
hoopt het geheel vernieuwde Mau-
ritshuis te heropenen. Tot die tijd zijn 
deze schilderijen te bewonderen in 
het Frans Hals Museum.

Zo zijn er onder andere vijf schil-
derijen van Jan Miense Molenaer 
(Haarlem 1610/11-Haarlem 1668) 
te zien die samen staan voor de 
vijf zintuigen: gevoel, smaak, reuk, 
zicht en gehoor. Een dame die op 
het punt staat met een schoen de 

man op zijn hoofd te slaan, ver-
beeldt het gevoel. De scène bij 
kaarslicht staat voor het zicht. Het 
gehoor wordt uitgebeeld door de 
zingende man met rode hoed. De 
reuk is niet te missen: een vrouw 
veegt de billen van een kind schoon, 
terwijl de man die erbij zit zijn neus 
dichtknijpt. De man die een flinke 
teug neemt uit zijn bierkan, sym-
boliseert de smaak. Molenaer was 
ongeveer 27 jaar oud toen hij deze 
vijf schilderijen maakte.
Naast werk van Jan Miense Mole-
naer hangt er in het museum ook 
een jongensportretje van Jan de 

Bray, een duinlandschap van Pieter 
Post, een landschap met jagers van 
Pieter van Laer en een kroegscène 
van Adriaen van Ostade die werd 
voltooid door Cornelis Dusart. 
De schilderijen zijn te herkennen 
aan het opschrift Meesters uit het 
Mauritshuis.
Openingstijden van het Frans Hals 
Museum aan het Groot Heiligland 
62 zijn van dinsdag tot en met zater-
dag van 11.00 tot 17.00 uur en op 
zon- en feestdagen van 12.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.franshals-
museum.nl. x

'Meesters uit het Mauritshuis'
Onderdak voor Haarlemmers in Frans Hals Museum

Jan Miense Molenaar - Het gevoel, 1637 (Collectie Mauritshuis).

Jan Miense Molenaar - Het zicht, 1637 (Collectie Mauritshuis). x

heemstede - Eind augustus verschijnt 
het langverwachte derde deel van de 
'Zafoniaanse' sage rondom Het Kerk-
hof der Vergeten Boeken, De gevan-
gene van de hemel van de hand van 
Carlos Ruiz Zafón. Ook hierin spelen 
de betovering van boeken, liefde, en 
vriendschap weer net zo'n belangrij-
ke rol als in de vorige delen De scha-
duw van de wind en Het spel van de 
engel.

Overigens zijn de romans volstrekt 
onafhankelijk van elkaar te lezen, al 
doen bepaalde personages opnieuw 
hun intrede in het tweede deel, en 
is de periode dezelfde: van de Indu-
striële Revolutie tot en met de jaren 
na de Spaanse Burgeroorlog, toen 
Spanje zuchtte onder de dictatuur 
van Franco.
Carlos Ruiz Zafón (1964) debuteerde 
in 1993 met het jeugdboek El prínci-
pe de la niebla (De nevelprins). Zijn 
grote doorbraak kwam in 2001 toen 
zijn roman La sombra del viento (De 
schaduw van de wind) verscheen. In 
de jaren daarna verscheen het boek 
in dertig landen en gingen er meer 
dan twaalf miljoen exemplaren 
over de toonbank. Ook het tweede 
deel van de romancyclus Het spel 
van de engel werd een wereldwijd 

kassucces.
Carlos Ruiz Zafón wordt op zondag 
2 september in Theater de Luifel 
in Heemstede geïnterviewd door 
Ziggy Klazes. De voertaal is Engels. 
Aanvang is 20.00 uur aan de Heren-
weg 96 in Heemstede. Kaarten à € 
5,- zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede, tel. 023-5282472 en 
info@boekhandelblokker.nl. x

'De Zafoniaanse sage'
Interview met auteur in Heemstede

(Foto: Isolde Ohlbaum).

(Publiciteitsfoto).

spaarnwoude - In augustus geven 
Sabine Overtoom en Claribel Rodri-
quez Castillo een driedaagse kinder-
workshop 'Toneel op stal' bij boerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude.

Met de theaterworkshop 'Toneel 
op Stal' treden kinderen samen 
met leeftijdgenoten op een fabel-
achtige manier op in de leefwe-
reld van de dieren van boerderij 
Zorgvrij. Deelnemers gaan zich 
inleven in het dier dat zij willen 
zijn, maskers maken, decor bou-
wen, het weiland op tussen de die-
ren en meer.
De workshop wordt door Sabine 
Overtoom en Claribel Rodriguez 
Castillo begeleid en is van dins-
dag 14 tot en met donderdag 16 
augustus van 10.00 tot 15.30 uur 
bij Informatieboerderij Zorgvrij. 
De workshop is geschikt voor 
kinderen van 7 tot en met 9 jaar. 
Kosten bedragen € 95,- per kind 
inclusief lunch.
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Sabine 
Overtoom via 06-50651956 of sabi-
ne.overtoom@hva.nl. x

Toneel op Stal

vogelenzang - Met ingang van 1 
augustus wijzigen de openingstij-
den van de Bibliotheek Duinrand, 
vestiging Vogelenzang. Vanaf 
deze datum kan gebruik worden 
gemaakt van de dienstverlening 
op dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 15.00 tot 17.00 uur. Tot 1 
augustus blijven de openingstij-
den ongewijzigd. Zie ook www.
bibliotheekduinrand.nl. x

Openingstijden

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

heemstede - De picnic polka, de macu-
ra-walk of de foot-boogie? Allemaal 
dansen die kunnen worden geleerd 
op een cursus country line-dance: 
een dansvorm die is overgewaaid uit 
Amerika. Iedereen kan hier individu-
eel aan meedoen. De basisstappen 
zijn niet moeilijk.

Country dansen is lekker dansen 
op gezellige muziek in kleding die 
men zelf prettig vindt en met elkaar 
dansen werkt heel aanstekelijk. De 
cursus Country Line Dance voor 55-
plussers start op maandag 17 sep-
tember van 10.15 tot 11.45 uur. Bij 
voldoende deelnemers wordt een 
half uur voor de les een bijspijker-
cursus gegeven. Wie hier belang-
stelling voor heeft kan dit doorge-
ven bij het aanmelden. Deelname 
kost € 3,50 per keer.
Meer informatie is te vinden op 
www.casca.nl. Inschrijven kan via 
de website of telefonisch op werk-
dagen tussen 09.00 en 12.00 uur, 
tel. 023-5483828, of bij de receptie 
van Casca de Luifel aan de Heren-

weg 96 in Heemstede eveneens op 
werkdagen van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. 
Openingstijden in de zomervakan-
tie zijn van maandag 30 juli tot en 
met vrijdag 24 augustus van 09.00 
tot 12.00 uur. x

Country Line Dance 55+

vogelenzang - Zaterdag 4 augustus 
wordt er een kofferbakmarkt in 
Vogelenzang gehouden. Op het 
parkeerterrein van tuincentrum 
Bos aan de Vogelenzangseweg 49 
staan die dag weer vele tientallen 
uitgeladen kofferbakken met een 
diversiteit aan gebruikte goede-
ren. Aan deze markt kan iedereen, 
ongeacht het wel of niet in het bezit 
zijn van een kofferbak, deelnemen. 
De kosten voor een staanplaats 
variëren van € 15,- tot € 17,50 euro. 
De markt duurt van 09.30 tot 16.00 
uur, de toegang is gratis. Voor meer 
informatie: www.mikki.nl. x

Kofferbakmarkt
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regio - Bij de talentenshow 'Sancta-
lent' van Lyceum Sancta Maria viel 
het optreden van de band 'Field of 
Steel' al gelijk op. De talentenshow 
van de school is een jaarlijks terug-
kerend muziekfeestje waar, na vooraf 
gehouden audities, de uitverkoren 
kandidaten zich kunnen presenteren. 
Field of Steel kwam vlekkeloos door 
de auditieronde heen. De professio-
nele sound en relaxte houding van de 
bandleden verraadden dan ook niet 
dat dit eigenlijk pas hun eerste echte 
optreden was.

door Christa Warmerdam

De vier jongens, Danny van 't Loo 
(zang/gitaar), Ferdy Olijerhoek 
(gitaar), Pieter van Gunsteren (bas-
gitaar) en Max van Horssen (drums) 
kregen dan ook een uitnodiging om 
mee te doen met het HIT. "Maar dat 
viel midden in de proefwerkweek 
dus daar konden we niet aan mee-
doen", legt drummer Max van Hors-
sen uit. 
De band schrijft al hun nummers 
zelf en omschrijven hun muziek als 
'ruwe sound, harde drums en to the 
bone rock'. Afgelopen week namen 
de jongens hun eerste cd met drie 
eigen nummers op in de Masters of 
Sound studio in Roelofarendsveen. 
"Supergaaf om mee te maken", zegt 
drummer Max. "Je ziet vaak beelden 

op tv of internet dat een band een 
studio opname maakt en nu ston-
den we er gewoon zelf."

'Haarlems'
De jongens uit Heemstede, Zand-
voort en Vogelenzang vormen sinds 
februari 2011 de Haarlemse band 
'Field of Steel'. Haarlems omdat de 
band volgens de jongens daar is 
ontstaan en ze daar ook graag wil-
len optreden. Het begon allemaal 
toen Danny en Max besloten samen 
muziek te maken. Later sloot Ferdy 
ook aan en Field of Steel was gebo-
ren. Max: "We wilden er toen al wel 
heel graag nog een basgitarist bij. 
We kenden Pieter van school en 
hebben hem gevraagd mee te doen 
met ons. Sinds een paar maanden is 
hij nu onze vaste basgitarist."
Zanger Danny legt uit hoe de band 
aan zijn naam komt: "Field of Steel 
is een naam, ontstaan doordat wij 
allemaal niet van de modernise-
ring houden, en dan voornamelijk 
het feit dat de wereld steeds voller 
bebouwd wordt. Ooit was het Field 
of Nature, en nu wordt het Field of 
Steel, en het klinkt wel awesome."
De sound van de band kent ver-

schillende invloeden. Max: "Het is 
een beetje moeilijk te omschrijven 
want het is een echt eigen sound. 
Het is muziek dat dicht tegen de 
sound van de alternatieve rock van 
de jaren negentig ligt, maar we 
spelen soms ook wel eens iets van 
Led Zeppelin. Eigenlijk is een beetje 
grunge." Grunge is een naam voor 
Amerikaanse gitaarrock die in de 
late jaren tachtig ontstond in Seat-
tle in de Verenigde Staten. Grunge 
kwam voort uit de noise rock en 
alternatieve rock en koppelt de 
strakke eenvoud van de punk en 
indierock aan het overstuurde 
gitaargeluid van de heavy metal. 
Zanger Danny legt het geluid dat 
de band maakt zo uit: "Het is rock-
muziek, met invloeden uit alles wat 
ooit niet mainstream was."
De band is inmiddels al  geboekt 
voor een eerste echte 'gig' (optre-
den) in Café Joy in Zandvoort. Daar 
zullen ze 15 september vanaf 20.00 
uur een uur lang te zien en te horen 
zijn. Kijk voor meer informatie en 
boekingen op www.facebook.com/ 
Field of Steel. x

'To the bone rock'
De echt eigen sound van Field of Steel

De vier jongens uit Heemstede, Zandvoort en Vogelenzang vormen sinds febru-
ari 2011 de Haarlemse band 'Field of Steel'. Haarlems omdat de band volgens 
de jongens daar is ontstaan en ze daar ook graag willen optreden (Foto: Christa 
Warmerdam).

Max van Horssen over het opnemen van de eerste cd: "Supergaaf om mee te maken" (Foto: Christa Warmerdam). x

bloemendaal - Zingen raakt je hele 
wezen en is zodoende goed voor je 
gezondheid; ziehier het credo van 
zangpedagoge en dirigente Joke 
Snellen. Zij en een aantal inwoners 
van Bloemendaal en omgeving richt-
ten vorig jaar een nieuw vierstemmig 
gemengd à capella koor op. Maar 
zoals bij veel koren is er te kort aan 
mannen. Die zijn graag geziene gas-
ten om de zanggroep te versterken, 
maar ook vrouwen zijn nog steeds 
van harte welkom. Het Bloemendaal 
Vocaal Ensemble (BVE) houdt nu nog 
repetities in de huiskamer, maar ver-
plaatst na de vakantie het dirigenten-
stokje naar Het Oude Postkantoor in 
Bloemendaal-Dorp.

door Fred Dukker

Het repertoire van het BVE bestaat 
uit klassiek en close harmony, 
zowel geestelijk als werelds. "We 
zingen vocale werken uit alle stijl-
perioden, dus ook de twintigste 
eeuwse muziek van Poulenc, Brit-
ten of hedendaagse componisten, 
zoals Arvo Pärt, Vic Nees en Tichel-
li", aldus Joke Snellen. "Uiteraard 
zingen wij ook werken van onze 
Haarlemse componisten Andries-
sen, De Klerk, Mul en hun collega 
Strategier. Ook een mooie gospel of 
goed pop-arrangement wordt door 
ons niet versmaad."
Snellen heeft een ruime ervaring 
met koren. Vijf jaar geleden wilde 

ze al een vierstemmig gemengd 
koor opzetten in Overveen. "Via 
relaties en kennissen was het niet 
moeilijk om tien dames bij elkaar 
te krijgen. Met mannen lukte dat 
niet, vandaar dat we uitsluitend 
met vrouwen verder gingen. Stella 
à Capella was geboren. Vier jaar heb 
ik een fijne tijd met de groep gehad. 
De vrouwen gingen verder onder de 
naam Sweet Kate onder leiding van 
Lenie Hagen."
Op 12 september wil de dirigente 
met minimaal zestien zangers 
haar koor starten. De groep bestaat 
overwegend uit vrouwen en verder 
uit twee bassen en twee tenoren. 
"We moeten minstens nog twee 
mannen erbij hebben, want dat is 
materiaal wat je zeker nodig hebt. 
We zijn vorig jaar begonnen in de 
huiskamer. Nu proberen we het ver-
loren terrein terug te winnen in een 
echte repetitielocatie. Bij uitvoerin-
gen willen we ook het publiek erbij 
betrekken, vooral kinderen moeten 
daarbij een rol spelen. Zo laat je je 
auditorium zelf actief worden."
Het BVE vraagt wel enigszins erva-
ren zangers of mensen met enige 
instrumentale ondergrond of een 
muzikaal gehoor en geheugen. 
"Zingen raakt je hele wezen", bena-
drukt Joke. "Goed voor je gezond-
heid. Je moet zang zien als een zuur-
stofdouche voor je hele geestelijke 
en lichamelijke systeem. Weet je 
wat zo bijzonder is aan je stem? 

Je muziekinstrument heb je altijd 
bij je. Je kunt hem nooit verliezen, 
alleen misschien even als je erg ver-
kouden bent."
Koorzangers moeten een invoe-
gend en onderscheidend vermogen 
hebben. "Op de repetities, die vaak 
een feest zijn, wordt dat allemaal 
bijgeschaafd. Voorafgaand aan de 
definitieve toetreding in september 
nemen we een stemtest af waarbij 
ook naar je ontwikkelingsmogelijk-
heden gekeken wordt." Het BVE zal 
in de toekomst elke drie jaar een 

algemene stemtest houden. "Kandi-
daat-zangers die twijfelen over hun 
stem of instapniveau kunnen rustig 
contact opnemen voor een advies. 
Verder zijn belangstellenden wel-
kom om vrijblijvend een paar keer 
mee te komen doen."
De repetitieavond is op de woens-
dag van 20.00 tot 22.00 uur. Er is 
een vroegtijdige zomerstop en vier 
avonden per jaar zijn extra uitge-
roosterd. In totaal zijn er circa 33 
repetities en twee à drie uitvoerin-
gen per jaar. Locatie is Het Oude 
Postkantoor aan de Bloemendaalse-
weg 37 in Bloemendaal. Voor meer 
informatie, tel. 06-42200837. x

'Zingen raakt je hele wezen'
Bloemendaal Vocaal Ensemble

Net als de lenteboodschap achter het 
raam van het voormalige postkantoor 
hoopt ook het Bloemendaal Vocaal 
Ensemble te groeien (Publiciteits-
foto).

Joke Snellen: "Je moet zang zien als 
een zuurstofdouche voor je hele gees-
telijke en lichamelijke systeem" (Foto: 
Fred Dukker).

haarlem/regio - Op woensdag 1 
augustus treedt de Heemsteedse 
Latin & Jazz zangeres Yvonne 
Weijers op met pianist Leo Bouw-
meester en saxofonist Arthur 
Heuwekemeijer. Het optreden is 
van 21.00 tot 00.00 uur bij Bras-
serie van Beinum is aan het Klok-
huisplein, achter de grote kerk en 
naast de Philharmonie. Zie ook 
www.yvonneweijers.nl. x

Latin & Jazz
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haarlem - Als de Stadsschouwburg 
Haarlem haar nieuwe seizoen opent 
met Yab Yum, het Circus van de 
Nacht, krijgt het Nederlandse publiek 
voor het eerst een impressie van wat 
zich afspeelde in dit seksparadijs. 
Natuurlijk was er elke nacht het spel 
der verleiding, waarbij de vele mooie 
jonge vrouwen mannendromen waar 
maakten. Maar in deze spectaculaire 
grootschalige productie beleeft men 
ook, dat de meisjes elk hun eigen 
droom hadden.

Theo Heuft, de oprichter en eige-
naar van Yab Yum zette in zijn club 
de prostitutie in een gouden lijst. 
Naast captains of Industry, beurs-
handelaren en BN-ers werd Yab Yum 
echter ook het 'Clubhuis' van de kei-
harde Amsterdamse onderwereld 
die met alle middelen, met geweld 
en moorddreigingen, trachtte de 
club in handen te krijgen. Maffia-
terreur verstoorde de sfeer in deze 
'speeltuin voor volwassenen'. In 
deze wereld van seks en glamour 
speelt de show Yab Yum, het Circus 
van de Nacht, zich af.

'Liefdesverhaal'
Deze productie doet eer aan de 
glamourrijke tijden van 's werelds 
meest beroemde bordeel. Maar ook 
ervaart men hoe de genadeloze 
Amsterdamse onderwereld de club 
sluipenderwijs in een wurggreep 
nam. Daarbij werd Theo Heuft 
zelfs met de dood bedreigd. In Yab 
Yum, het Circus van de Nacht, leeft 
men daarbij mee met de heftige 
liefde tussen de levensgevaarlijke 
topcrimineel Kees (Bas Muijs) en 
het Yab Yum meisje Angel (Annick 
Boer). Eerst is er de flirtation, dan 
de relatie klant prostitué. Na een 
charme offensief van de crimineel 
valt Angel als een blok voor hem. 
Ze slaat waarschuwingen in de 
wind omtrent zijn reputatie als 
hoofd van een onderwereldimpe-
rium. Angel, die op een keerpunt 
in haar leven staat, ziet in hem een 
weg naar het geluk dat zij nog niet 
gevonden heeft. Zijn macht is ero-
tiserend. Kees ontpopt zich echter 
al snel als een dominante persoon-
lijkheid, die als een soort 'meester' 
Angel op elk gebied wil bezitten. Hij 
is duidelijk gewend dat zijn woord 
wet is. Angel, die tot nu toe altijd 
de mannen in de club de baas was, 
gehoorzaamt hem. Zij stelt zich, 
verblind door liefde, onderdanig 
op. Als zij echter ontdekt dat Kees 
Theo wil laten vermoorden om 
daarmee de club over te nemen 
en Angel zijn eigendom te maken 
staat zij voor een dilemma. Kiest zij 
voor Kees, haar vrijheid of de club? 

Uiteindelijk zorgt haar keuze voor 
een explosieve ontwikkeling in dit 
liefdesverhaal, die uitmondt in een 
overwinning voor Theo en de mei-
den.

Glorie en ondergang
Deze productie heeft als uitgangs-
punt de Yab Yum bestseller van 
Theo Heuft. Het is een vrije theater-
impressie van de glorie en onder-
gang van Theo's droom en levens-
werk de Yab Yum. De Yab Yum werd 

in 2008, negen jaar nadat Theo de 
club onder dwang van de onderwe-
reld moest verkopen, gesloten door 
de gemeente Amsterdam wegens, 
aldus De Telegraaf van 16 november 
2007: 'criminele activiteiten'.
Met pijn in zijn hart had Theo in 
1999, na 25 jaar, afscheid moeten 
nemen van Yab Yum. De onder-
wereld deed Theo naar beste maf-
fia traditie 'An offer he could not 

reject'. De club zou tegen betaling 
van een veel te lage prijs overgaan 
in handen van een stroman. John 
van den Heuvel schreef daarover 
in De Telegraaf krant: "En Theo 
die al enige malen met moord was 
bedreigd mocht blijven leven. Heuft 
had weinig keus."
Hoewel Yab Yum veel meer waard 
was moest hij genoegen nemen met 
een troostprijs. Theo Heuft zei zelf 
in op 3 oktober 1999: "In de mid-
dag van 13 januari gebeurde er iets 
waardoor mijn wereld instortte. 
Ik werd gebeld door een externe 
medewerker van Yab Yum. Hij deel-
de mij mede dat twee criminelen 
van plan waren mij te vermoorden. 
Ze hadden hem benaderd om mij 
te waarschuwen. Ik was helemaal 
lamgeslagen."
Voorafgaande aan deze en nog 
andere dreigementen was de 
onderwereld toen al heer en mees-
ter in Yab Yum, die men als hun 
"clubhuis"zag. Voor de lol scho-
ten ze er soms op los en eenmaal 
sloegen ze alles in de club  kort en 
klein. Theo koos kort daarna voor 
zichzelf. De nieuwe eigenaar werd 
gesommeerd de club in 2007 te slui-
ten. Kortom, in deze sferen speelt 
Yab Yum, het Circus van de Nacht, 
zich af. Een wereld van verleiding, 
schoonheid maar ook van spanning 
en gevaar. Aanvankelijk leken in de 
theaterversie de onderwereldman-
nen die niet terugdeinsden voor 
liquidaties de dienst uit te maken, 
maar nu tonen Angel en de andere 
meisjes zich ontembare vrouwen. 
Ze vechten als leeuwinnen om de 
club te behouden.
Yab Yum - Het Circus van de Nacht. 
Te zien in de Stadsschouwburg 
Haarlem op 11 augustus en van 15 
tot en met 18 augustus. Kijk voor 
meer informatie op www.theter-
haarlem.nl. Zie ook www.stardust-
circus.nl. x

Yab Yum - Het Circus van de Nacht
Hoe de Amsterdamse onderwereld Yab Yum langzaam in een wurggreep neemt

(Foto: Roy Beusker).

UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 27 juli

Kamermuziekfestival

20.30 | Voor de pauze pianiste 
Hyung-Min Suh [ZK], Frédéric 
Chopin: 24 préludes opus 28. Na 
de pauze violist Samuel Katz [VS] 
en Yukio Hasegawa [JAP], Tomaso 
Antonio Vitali: Chaconne in g en 
César Franck: Sonate voor viool 
en piano in A. € 18,- [CJP en tot 
30 jaar € 9,-]. Nieuwe Kerk, Nieu-
wekerksplein in Haarlem. Infor-
matie en reserveren: www.tihms.
com

Charly Luske

21.00 | Holland Casino Friday 
Night Out met Charly Luske. € 
15,- waarvan € 10,- speelgeld [18+ 
en legitimatie verplicht]. Holland 
Casino Zandvoort.

Zaterdag 28 juli

Huis- en Tuinmarkt

10.00 | Markt met allerlei voor-
werpen in de sfeer van huis en 
tuin. Zelfgemaakt, nieuw en 
mooi tweedehands. Daarnaast 
ook planten, waaronder een 
kweker met aparte Australische 
en Nieuw-Zeelandse planten. 
De Dreef in Haarlem. Gratis toe-
gang.

Orgelconcert

15.00 | Olivier Latry [F] en Shin-
Young Lee spelen werken van 
Louis Vierne, Jean-Pierre Leguay 
en Igor Stravinsky [Le Sacre du 
Printemps]. Kathedrale Basiliek 
St. Bavo, Leidsevaart 146 in Haar-
lem.

Museumpodium

15.00 | Platform voor muziek, 
theater, poëzie en verhalenver-
tellers met deze keer Saxofonist 
Adam Spoor. programma van 
Bossa Nova’s van A.C. Jobim en 
liedjes van Frank Sinatra m.m.v. 
professionele orkestbanden. € 
2,25 [jeugd en museumjaarkaart 
gratis]. Zandvoorts Museum, Swa-
luëstraat 1 in Zandvoort.

Tangosalon aan Zee

17.00 | Traditionele tangos afge-
wisseld met moderne [neo- en 
electro-] tangos, tangowalsjes en 
milongas. € 10,-. Strandpaviljoen 
Meijer aan Zee in Zandvoort. Van 
15.30 uur tot 17.00 mogelijkheid 
tot lessen [kosten variëren]. www.
elcabeceo.nl

Motownhead ft. George McCrae

20.30 | Disco-soul-funk legende 
George McCrae, alias Mr. Rock 
Your Baby and Mr. Miami Soul 
doet het theater aan samen met 
de gerenommeerde high energy 
SoulTrip Express van Motown-
Head. € 23,50. Theater Caprera.

Patronaat

23.00 | 90'S NOW! Gary Global en 
zijn extended AllStar Hitsystem 
schudden, mixen, stampen en 
roeren dwars door alle stijlen uit 
de jaren '90. € 12,-. Grote Zaal.

haarlem - De bekende Haarlemse 
3FM-DJ Giel Beelen opent dit jaar 
Haarlem Culinair op donderdag 2 
augustus om 20.00 uur op de Grote 
Markt. De organisatie wil daarmee 
benadrukken dat er bij Haarlem 
Culinair  meer muziek en live-
music te horen is. Giel Beelen heeft, 

naast zijn passie voor muziek, ook 
een grote liefde voor de gastrono-
mie. Haarlem Culinair is het gastro-
nomische life-style evenement van 
Noord-Holland dat van donderdag 
2 tot en met zondag 5 augustus 
gehouden wordt op de Grote Markt. 
Bezoekers kunnen hier genieten 

van hapjes en drankjes van ver-
schillende restaurants uit de regio 
en van de muziek van verschillende 
bigbands en orkesten. Zie ook www.
haarlemculinair.nl. x

3FM-DJ Giel Beelen opent de
18de editie Haarlem Culinair

Haarlem Culinair, de editie van vorig 
jaar (Foto: R.S.P. ©2011).

zandvoort - Zondag 2 september 
wordt op het Zandvoortse strand 
de BeachGolf Challenge 2012 geor-
ganiseerd. Dit evenement is een 
initiatief van GOLFFF (GOLF-For-
Fun). Deze unieke, voor slechts 
één dag uitgezette, 18-holes golfs-
afari  wordt gespeeld op het brede 
strand tussen Zandvoort-Zuid en 
Langevelderslag. Het beloofd een 
spectaculair sportief anders-dan-
anders golfevenement te worden, 
waarbij bovenal het plezier, maar 
zeker ook de uitzonderlijke 'out-
of-the-course' lokatie en de ultie-
me uitdaging centraal staan. Het 
aantal deelnemers is gelimiteerd, 
dus nu al (voor)aanmelden is slim. 
Ga voor meer informatie aanmel-
den naar www.GOLFFF.nl. x

BeachGolf
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vogelenzang - "Er kwamen in 1937 
zoveel mensen naar de Wereldjam-
boree in Vogelenzang dat het station 
Vogelenzang-Bennebroek uitgebreid 
moest worden met grotere perrons. 
Het Jamboreelied 'In negentien, drie, 
zeven, dan zal je wat beleven, dan 
komt de Jamboree naar Nederland' 
was in die tijd zo bekend dat ieder-
een het mee kon zingen", zegt Corrie 
Fictoor-Van der Raad.

door Christa Warmerdam

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
de Wereld Jamboree in Vogelen-
zang werd gehouden en Corrie Fic-
toor-Van der Raad heeft samen met 
Christien Kemp een schitterende 
overzichtstentoonstelling samen-
gesteld over de gebeurtenis die het 
dorp voor eens en voor altijd op de 
kaart zette. Corrie Fictoor-Van der 
Raad en Christien Kemp vormen 

samen de vereniging 'Vrienden van 
Oud-Vogelenzang' en kregen hulp 
en advies van Ina Moster-Stam.
Aan de foto's schilderijen en kran-
tenknipsels is goed te zien dat de 
aankomst van de duizenden pad-
vinders en zeeverkenners een heel 
spektakel geweest moet zijn. De 
28.000 padvinders kwamen van 
over de hele wereld, 54 landen in 
totaal, naar Vogelenzang. Tel daar 
de 650.000 bezoekers bij op en het 
geeft een aardig beeld wat de impact 
geweest moet zijn voor het dorp dat 
toen slechts 1.000 inwoners telde.

Hoog bezoek
De opening werd op 31 juli 1937 
verricht door Koningin Wilhelmina 
en de grondlegger van de Scouting, 

Lord Robert Baden Powell. Maar 
Vogelenzang kreeg in die tijd meer 
hoog bezoek want ook prinses Juli-
ana, Prins Bernhard, kroonprins 
Gustaaf Adolf van Zweden en de 
broer van de Japanse Keizer, prins 
Chichibu, brachten een bezoek aan 
de internationale bijeenkomst. Fic-
toor: "De Wereld Jamboree is iets 
wat waar veel mensen uit de regio 
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Vervolg zie elders

bloemendaal aan zee - Politiemen-
sen hebben zondagavond even 
na 23.30 uur een 22-jarige man 
uit Lelystad aangehouden. Dit 
gebeurde in de strandpost aan 
de Zeeweg. De man kwam ver-
haal halen omdat een vriend eer-
der die avond aangehouden was 
nadat hij door de beveiliging uit 
een strandgelegenheid was gezet. 
De man uit Lelystad was verbaal 
agressief en hij beledigde de aan-
wezige agenten. Hierop werd de 
man aangehouden, maar hij ver-
zette zich hevig. Ook bedreigde hij 
een agent met de dood. De man is 
onder overgebracht naar een poli-
tiebureau waar hij is ingesloten. 
Bij zijn fouillering werd een flesje 
met vermoedelijk GHB in beslag 
genomen. x

Agressief

haarlem/regio - De gemeente haar-
lem heeft de verkeerslichten op de 
Europaweg beter op elkaar afge-
stemd. Het verkeer op deze door-
gaande route, van en naar Heem-
stede, rijdt nu beter door. Auto-
mobilisten hoeven minder vaak te 
stoppen. De gemeente hoopt met 
deze aanpassing ook sluipverkeer 
in de woonwijken tegen te gaan. 
De verkeerslichten bij twee over-
steekplaatsen voor fietsers en 
voetgangers worden later dit jaar 
aangepast ten behoeve van verbe-
terde doorstroming. x

Doorstroming

bloemendaal/heemstede - Op dinsdag 
14 augustus organiseert Welzijn 
Bloemendaal een zomerbuffet. 
Locatie is het Glazen Paleis in 
Huize Bosbeek aan de Glipper-
dreef 209 in Heemstede. Kosten 
voor het Buffet bedragen € 22,50. 
De zaal is open van 14.00 tot 16.30 
uur. Voor de liefhebbers is er de 
mogelijkheid om vanaf 13.00 uur 
een wandeling te maken vanaf de 
ingang van Huize Bosbeek. Indien 
nodig kan Welzijn Bloemendaal 
tegen vergoeding voor vervoer 
zorgen. Aanmelden kan tot 7 
augustus via 023-5845300 of 023-
5250366. x

Zomerbuffet

Kort geding

'Beschamende motie'
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nog herinneringen aan hebben. Het 
is nu 75 jaar geleden maar zeker in 
Vogelenzang kennen mensen het 
verhaal via opa en oma of vader en 
moeder. Zelf heb ik het niet meege-
maakt maar mijn ouders woonden 
in die tijd aan het spoor en ik weet 
nog dat ze vertelden dat ze toen de 
hele dag treinen voorbij hoorden 
komen. Op de eerste dag van de 
Jamboree arriveerden er zeventig 
treinen op het kleine station, onge-
kend voor die tijd."

Pareltjes
De tentoonstelling heeft een aan-
tal parels van items in de collectie, 
zoals oude ansichtkaarten, postze-
gels speciaal gemaakt voor de Jam-
boree en schilderijen van de beken-
de Vogelenzangse kunstschilder Co 
Groskamp. Een mooi voorbeeld van 
wat er zoal te zien is, is de oude foto 
van Café Rusthoek (tegenwoordig 
Brasserie Vogelenzang). Onder de 
foto staat te lezen dat dit het 'Eénigst 
café op het Kampterrein' was.
Fictoor en Kemp hebben bij het 
samenstellen van de tentoonstel-
ling hulp gekregen van het Scouting 
Museum in Baarn. Christien Kemp 
laat een boek zien waar alle edities 
van de 'Jamboree Post' in verzameld 
zijn. Kemp: "De krant verscheen 
dagelijks en de berichten werden 
in vier talen, Nederlands, Engels, 
Duits en Frans gepubliceerd. Het 
kamp was met een eigen winkel, 
ziekenhuis en apotheek zelfvoor-
zienend."
Fictoor vult haar aan: "Simon de 
Wit leverde alle levensmiddelen 
aan het kamp. De melkfabriek uit 
Aerdenhout leverde de melk maar 
omdat er zulke enorme hoeveelhe-

den nodig waren moesten ze melk 
uit Friesland laten komen."

Entreegeld
Veel Vogelenzangers wilden natuur-
lijk wel eens kijkje nemen in het 
kamp maar konden het entreegeld 
niet betalen. Er waren zelfs gezin-
nen uit Nederland die een eind 
gefietst hadden en teleurgesteld 
weer huiswaarts moesten omdat 
een kaartje te duur bleek te zijn. 
Vogelenzanger Jan van der Raad 
heeft de Jamboree bewust meege-
maakt. Hij kan het zich dan ook 
heel goed herinneren. "Ik heb 
nog nooit zoveel mensen voorbij 
zien komen. Zelf heb ik nooit één 
cent entree betaald. Wij kropen, 
net als heel andere Vogelenzan-
gers, gewoon onder het hek door. 
Je moest wel want het was in die 
tijd geen vetpot en die luxe konden 
veel mensen zich niet veroorloven. 
Mijn ouders hebben er zelfs nog een 
beetje aan verdiend. Er kwamen 
zoveel mensen op de fiets bij ons 
langs en die vroegen allemaal of ze 
de fiets bij ons neer mochten zetten. 
We hebben toen een fietsenstalling 
gemaakt waar mensen voor een 
kleine vergoeding hun fiets moch-
ten stallen. Mijn vader zei toen: 'en 
als ze straks terug komen, willen ze 
vast ook nog een wel een kopje kof-
fie of thee'."
De tentoonstelling 'Een terugblik 
op de Wereld Jamboree 1937 in 
Vogelenzang' is nog tot 9 augustus 
van 13.00 uur tot 16.00 uur in de 
hal van het seniorencomplex 'De 
Voghelsanck' aan de Teylingerweg 
75 in Vogelenzang  te zien. De toe-
gang is gratis. x

Vervolg van voorpagina

Onder het hoge bezoek aan Vogelenzang bevond zich onder anderen de broer 
van de Japanse keizer. Die laatste zou een aantal jaar later een stuk minder 
welkom zijn. Rechts op de foto is ook Lord Baden Powell te zien (Foto: Christa 
Warmerdam). x

regio - Faunabescherming voerde op 
26 juli een kort geding tegen de pro-
vinciale ontheffing voor het afschie-
ten en verstoren van damherten. Er 
worden over en weer argumenten 
aangevoerd met een hoog nietes-
welles gehalte. Voorzieningenrech-
ter mevr. C.E. Heyning-Huydecoper 
probeert ze te doorgronden. Dat 
levert interessante inzichten op.

door Ruud Vader

Na jaren van overleg met veel 
betrokkenen heeft de provin-
cie Noord-Holland op 12 juli een 
ontheffing afgegeven. Daardoor 
wordt het mogelijk om buiten 
het leefgebied herten te verstoren 
(lees: verdrijven) en af te schieten. 
Dat is nodig om in het betreffende 
gebied te komen tot een nul stand, 
waardoor de verkeersonveiligheid 
zal afnemen, evenals schade en 
overlast door de dieren. Maar Fau-
nabeheer vindt het veel te vroeg 
voor zulke drastische maatrege-
len. Eerst moet de provincie maar 
aantonen dat andere maatregelen 
onvoldoende werken. Dat heeft 
de provincie volgens Faunabe-
heer niet gedaan en evenmin zijn 
toereikende feiten en informatie 
door de provincie geleverd. De 
provincie vindt van wel en legt 
uit waarom bijvoorbeeld een hek 
op zichzelf geen oplossing kan 
zijn. Daar wil de rechter meer van 
weten.

Gewenst leefgebied
Het doorvragen van rechter Hey-
ning leidt tot meer inzicht. Wat 
is een leefgebied eigenlijk, vraagt 
ze. Harm Niessen (Faunabescher-
ming): "Je hebt een echt leefge-
bied, dat is het gebied waar de 
damherten feitelijk wonen en dat 

doen ze al 50 jaar. En dan heb je 
het leefgebied dat de provincie en 
de Fauna Beheer Eenheid (FBE) op 
de kaart hebben getekend. Maar 
dat is een puur bedenksel dat niets 
met de werkelijkheid te maken 
heeft."
Namens de FBE legt Piet van Hout 
(secretaris) uit: "Je hebt een echt 
leefgebied, namelijk een gebied 
waar de damherten ongestoord en 
veilig kunnen wonen en zich ver-
meerderen. Dan heb je een gebied 
daarbuiten, waar inderdaad ook 
herten wonen, maar waar de leef-
omstandigheden niet gunstig zijn. 
Daar komen aanrijdingen voor, 
lopen herten tegen honden aan 
of verwonden ze zichzelf aan hek-
ken en veroorzaken ze schade. We 
noemen dat de nul-zone, omdat 
we daar toe willen naar een zo vol-
ledig mogelijke reductie van het 
aantal herten."
De rechter: "Nu begin ik het te snap-
pen - je hebt kennelijk een leefge-
bied, zoals Faunabescherming dat 
omschrijft en een gewenst leef-
gebied, zoals door de Provincie 
omschreven." Vervolgens wil ze 
weten waarom een damhertwe-
rend raster in het Fauna Beheer 
Plan Damherten effectief wordt 
genoemd en waarom de provincie 
niet wil wachten met afschot tot-
dat dat is bewezen. Het antwoord 
is verrassend simpel. Van Hout: "In 
de nul-zone wonen enkele honder-
den herten, in het gewenste leef-
gebied enkele duizenden. Als je 
dat door een raster afscheidt van 
de nul-zone, heb je in die zone nog 
steeds honderden herten, dat ver-
andert niet door het raster. En dus 

gaan de incidenten na het plaatsen 
van de rasters gewoon door, totdat 
door afschot en terugdrijven van 
herten hun aantal zo laag wordt, 
dat we weer op veilige niveau's 
komen met minder schade."
Daar kun je wat aan doen, vindt 
Niessen: "Zet de hekken links en 
rechts langs de Vogelenzangse-
weg, zodat de herten er niet meer 
op kunnen komen en dan heb je 
een perfect veilige weg, zelfs als 
men zich niet aan de voorgeschre-
ven snelheid van 60 kilometer per 
uur houdt."
De reactie van de provincie is 
voorspelbaar: dat is geen realisti-
sche oplossing. Of de rechter dat 
ook vindt weten we over uiterlijk 
twee weken. Dan komt haar uit-
spraak. x

Wat vindt de rechter?
Kort geding tegen afschieten damherten

Damherten eerder dit jaar in het weiland langs de Vogelenzangseweg ter hoogte 
van de rotonde bij de Bekslaan, maar waar ze afgelopen maandag ook te zien 
waren (Foto: Ruud Vader).

santpoort-noord - Zondagmiddag 
even na 15.00 uur kwam er een 
melding binnen dat er zojuist 
twee spelende kinderen bij de 
skatebaan aan de Santpoortse 
Dreef waren beroofd van een klein 
geldbedrag door drie jongens. De 
twee kinderen bleven ongedeerd. 
De politie is direct een onderzoek 
gestart en korte tijd later konden 
er drie verdachten worden aan-
gehouden. Het gaat om drie jon-
gens uit Santpoort-Noord van 14 
en 15 jaar oud. Het drietal is over-
gebracht naar een politiebureau 
voor verhoor. Gezien de leeftijd 
van de verdachten zijn de ouders 
in kennis gesteld van de aanhou-
ding van hun kind. x

Jonge straatrovers

heemstede - Op woensdag 5 september 
van 19.30 tot 21.30 uur organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin een posi-
tief opvoeden workshop 'leren luiste-
ren'. De workshop is voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
en vindt plaats aan de Lieven de Key-
laan 7 in Heemstede.

Ouders kennen vast de opmerking 
'Ik ben 2 en ik zeg nee!' wel. Vrij-
wel alle ouders doorlopen de fase 
waarop hun kind(eren) niet luiste-
ren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moe-
ten ook leren om te gehoorzamen. 
Tijdens deze workshop komt aan 
bod waarom kinderen niet doen 

wat hen gezegd wordt. Hoe kunnen 
ouders omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren? Hoe stel je gren-
zen en leer je kinderen om op een 
positieve manier mee te werken. De 
workshop is interactief en voor een 
groep van maximaal twaalf ouders. 
De presentatie van de workshoplei-
der wordt afgewisseld met filmpjes 
en oefeningen.
Ouders die interesse hebben voor 
deze workshop kunnen zich aan-
melden via cjg@heemstede.nl of 
bellen naar 023-5291914. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze 
workshop. Kijk voor meer informa-
tie over de methode Positief Opvoe-
den op www.positiefopvoeden.nl. x

 'Leren luisteren'
Positief Opvoeden workshop



bloemendaal - Elswoutshoek is een 
landgoed(je) dat er verloederd bij 
ligt en waarvan de eigenaren probe-
ren het op te knappen. Tijdens een 
vergadering in februari had vooral 
de VVD daar problemen mee. Dat 
riep toen veel vragen op. Vragen naar 
mogelijke belangenverstrengeling 
en naar de wijze waarop de eigenaren 
door de gemeente waren behandeld. 
Twee onderzoekscommissies later 
(ja - de schijn van belangenverstren-
geling door de VVD fractievoorzit-
ter was gewekt en ja - de gemeente 
had de eigenaren behandeld op een 
manier die ingrijpen nodig maakte), 
presenteert de inmiddels ingehuurde 
externe projectmanager een plan van 
aanpak om het project vlot te trek-
ken. Over een poging van de VVD om 
dat plan in te korten en een reddings-
actie van de burgemeester.

door Ruud Vader

Op 26 juli geeft projectmanager 
Monique Schuttenbeld in een 
extra raadsvergadering een toe-
lichting op het plan dat het vast-
gelopen project Elswoutshoek 
moet vlot trekken. Ze benadrukt 
dat ze streeft naar oplossingen die 
zowel voor de gemeente als voor 
de landgoedeigenaren acceptabel 
en bevredigend zijn. Anders dan 
aanvankelijk was bedoeld stuurt ze 
geen ambtenaren aan, rapporteert 
ze aan de gemeentesecretaris en 
krijgt ze via hem aanwijzingen van 
de burgemeester (voor het proces) 
en van wethouder Tames Kokke 
(voor de inhoud). Ze wil in de hui-
dige fase (fase 2) met voorrang wer-
ken aan onder anderen een zomer-
woning voor Hans Slewe, aan het 
opnieuw aanvragen van een ARO 
advies bij de provincie en aan een 
second opinion. Eind september 
moet er dan een overall visie lig-
gen waarlangs in fase 3 de overige 
planonderdelen ter hand kunnen 
worden genomen. Na haar toelich-
ting beantwoordt ze vragen van 
raadsleden. Dan verrast de VVD 
de aanwezigen met de mededeling 
dat er een motie zal worden inge-
diend.
Als de motie na een schorsing is 

uitgedeeld volgt een stortvloed van 
vragen door met name de oppositie 
partijen (PvdA, Liberaal Bloemen-
daal en GroenLinks) en het CDA. Die 
zijn door de VVD ook wel uitgelokt 
met bijvoorbeeld de overweging 
dat het plan onvoldoende houvast 
biedt om "tot een voor de gemeen-
te gewenst resultaat te komen." Dat 
het resultaat bij voorkeur ook voor 
de Slewes gewenst moet zijn, lijkt 
niet belangrijk. Verder is de VVD 
het niet eens met de voorgestelde 
'ophanging' van Schuttenbeld, tus-
sen gemeentesecretaris en college. 
De motie eindigt met het verzoek 
aan het college om uit fase 2 de 
second opinion te schrappen en 
de hele fase 3. Dan wordt het wat 
goedkoper en kan na 30 september 
het project weer gewoon binnen 
de gebruikelijke gemeentelijke 
kaders worden opgepakt.
De oppositie ontploft. Thera Wolf 
(PvdA) en Leonard Heukels (Libe-
raal Bloemendaal) zien de motie als 
een poging om het plan in essentie 
onderuit te halen. Wolf: "Dit komt 
neer op onbehoorlijk bestuur." 

Richard Kruijswijk (GroenLinks) is 
het daarmee eens en gaat verder: 
"Deze motie is beschamend en in 
de overwegingen van de motie zie 
ik geen sterke argumenten voor 
de voorgestelde aanpassingen 
van het plan." Ook Heukels vraagt 
naar argumenten. Het antwoord 
van Wim Brussaard (VVD): "Het 
staat er zoals het er staat!" Heukels 
wil zo niet worden geschoffeerd 
en vraagt de burgemeester om in 
te grijpen. Jerker Westphal (D66) 
wil weten wat de second opinion 
eigenlijk inhoudt. Dat blijkt een 
vergelijking te zijn van hoe men in 
andere gemeenten met dergelijke 
projecten omgaat. Westphal: "Daar 
hebben wij geen probleem mee."
Terwijl de commotie toe neemt 
volgt er een nieuwe schorsing. 
Daarin schrapt de VVD de overwe-
ging in de motie dat oplossingen 
moeten leiden tot een alleen voor 
de gemeente gewenst resultaat.

Ontraden
Er volgt een korte tweede rondje 
en de raad reageert op de gewijzig-
de motie. Er lijkt zich een kleine 
meerderheid voor af te tekenen. 
Dan vraagt Ruud Nederveen om 
een schorsing om het standpunt 
van het college af te stemmen. Dat 
weet hij op een virtuoze manier 
te verwoorden. Nederveen: "Het 
college is trots op het plan zoals 
het er ligt en op het feit dat de 
Slewe's hier ook mee aan de slag 
willen. Om hier niet aan tegemoet 
te komen zou ik niet fraai vinden 
van ons. (…) Het college heeft zorg-
vuldig aan het plan meegewerkt en 
door het een beetje goedkoper en 
een beetje korter te maken zou er 
een 'light version' ontstaan. (…) 
Het college denkt dat het plan daar 
niet door verbetert. (…) Dus - het 
college hecht eraan uitvoering te 

geven aan het gehele plan en ont-
raadt de motie." Dit wordt de VVD 
te veel en Brussaard meldt dat de 
motie wordt ingetrokken.
Wil dat zeggen dat daarmee nu het 
plan door de raad is vastgesteld? 
Nee, dat nou ook weer niet. Het was 
geagendeerd alleen ter bespreking 

en niet ter besluitvorming. Slewe na 
afloop: "Gered door de burgemees-
ter, wie had dat kunnen denken." 
En de motie, was die nou gericht 
tegen de Slewes? Brussaard (ook na 
afloop): "De VVD heeft niets tegen 
de Slewes. Wel hechten we aan 
handhaven van vastgesteld beleid 
rond landgoederen. We vinden niet 
dat vanwege een particulier belang 
het algemeen belang moet wijken. 
(….) Op basis van het nu verrichte 
werk kan wat ons betreft raad en 
college aan de slag en is een extern 
projectmanager niet langer nodig. 
Daarbij constateren we dat dit 
de Bloemendaalse gemeenschap 
minstens € 40.000,- extra gaat 
kosten en wat ons betreft, gezien 
het beperkte publiek belang, geen 
goede afweging is in het kader van 
nut en noodzaak. (….) Een goede 
verstandhouding met de Slewes 
is geen doel op zich. De gemeen-
te dient haar taken uit te voeren. 
Gelijke monniken, gelijke kappen. 
Het kan niet zo zijn dat wij voor 
ieder particulier initiatief iemand 
gaan inhuren, terwijl we capabele 
ambtenaren kunnen inzetten. Nor-
maal ligt bewijslast bij degene die 
iets wil van de gemeente. Goed dat 
nu in dit geval iets gebeurt omdat 
gemoederen behoorlijk verhit 
waren, maar we wensen het wel te 
beperken tot en met september."
Lezers die eens in detail willen 
weten hoe de plaatselijke democra-
tie zich naar uitkomsten toe wor-
stelt, kunnen de opnames van de 
vergadering vinden op de gemeen-
telijke website. x
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“Flikken” in Gent!

149Politiepet op, fl uorescerend politievest 
aan en...op patrouille. Tijdens deze 
stedenwandeling in Gent in België 
maken uw kinderen deel uit van de 
‘fl ikken’ in Gent, de Gentse politie. Een 
ontdekkingstocht vol criminele weetjes, 
beroemde diefstallen en genade-
loze straffen. Spelenderwijs leren de 
kinderen niet alleen Gent kennen maar 
ontdekken ze ook hoe deze stad haar 
inwoners beschermt en beveiligt. De 
‘Flikkenwandeling voor Speurneuzen’ 
vindt plaats op zaterdag.

Uw verblijf
U verblijft in Novotel Gent Centrum. Dit gezellig 
en vriendelijk hotel ligt midden in het histo-
rische hart van de stad, tussen het Belfort en de 
bekende Korenlei, ideale ligging voor bezoeken, 
winkelen, uitgaan of gewoon ontspannen! 
Het hotel heeft een restaurant, bar, terras, 
buitenzwembad, sauna, parkeergarage (€). Uw 
kamer is voorzien van een tweepersoonsbed, 
slaapbank, tv, telefoon, minibar, airco en kluisje. 
Badkamer met bad/douche, toilet en föhn.

Inbegrepen
• 3x overnachting met ontbijt
• welkomstcadeautje voor de kids en 
 tieners
• 1,5 uur durende ‘Flikkenwandeling 
 voor Speurneuzen’ op zaterdag. 
• kidsgids Gent
• welkomstdrankje in de bar p.p.
• 1x zakje Cuberdons per kamer 

Prijzen
01/08-02/09 149
03/09-16/12 169 (vr)
17/12-31/03 149 

Kinderkorting (bij 2 volbeta-
lenden op kamer, max. 2 kids)
Kids 0 t/m 15 jaar: gratis

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserver-
ingskosten, toeristenbelasting
en kosten calamiteitenfonds.
Van 03/09-16/12 geldt een
toeslag van €75,- voor
aankomst za-do.

4-daagse stedentrip Gent
zoek & boekcode 81182

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 81182

VVD trekt 'beschamende motie' in
Burgemeester Nederveen redt plan van aanpak Elswoutshoek

Projectmanager Monique Schuttenbeld van bureau Ruimtewerk licht haar plan 
toe om te komen tot oplossingen die zowel voor de gemeente als voor de Slewes 
bevredigend zijn. Verder van links naar rechts op de foto Karin van der Pas (Grif-
fier), André Burger (ad hoc voorzitter), burgemeester Ruud Nederveen en Tames 
Kokke, wethouder Elswoutshoek (Foto: Ruud Vader).

haarlem/regio - Het treinverkeer 
tussen Haarlem en Leiden is maan-
dagmiddag enige tijd stil komen 
te liggen door een te hoge vracht-
wagen. De vrachtwagen met een 
kermisattractie erachter reed over 
de Westelijke Randweg (N208) toen 
deze klem kwam te zitten onder 
het spoorviaduct ter hoogte van de 
Leidsevaart. De Westelijke Rand-

weg moest worden afgesloten. 
Aanvankelijk was dit eerst deels, 
maar later ook voor enige tijd in 
beide richtingen. Automobilisten 
en motorrijders ondervonden hier-
door eveneens hinder van het inci-
dent. x

Te hoog voor viaduct
Ook hinder treinverkeer

(Foto: Michel van Bergen). Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Overhemden - sweatshirts - jacks - pullovers - etc. 
Uitsluitend merkkleding

Alexander Suits
Dorpsstraat 22, Noordwijkerhout (t.o. Witte Kerk)

Geopend: di. t/m do. van 10.00 – 17.30 uur, vr. van 10.00 – 21.00 uur, za. van 10.00- 17.00 uur

Grootste herenmode uitverkoop
ooit in Nederland gehouden

Uitsluitend merkkleding!

Alle Business Kostuums
van € 349,- t/m € 499,-
Maten 44 t/m 64
Lengte maten t/m 118, breedte maten t/m 32

Alle Kolberts
van € 249,- t/m € 299,-
Maten 44 t/m 64
Ook 1/4 en lengtematen.

Pantalons
van € 129,- t/m € 139,-

Nú

€ 129,-

Nú

€ 60,-

Nú

€ 89,-

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
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bloemendaal - Op 14 juli rond 08.30 
uur 's morgens drijven er via Zand-
voort tropische stortregens het land 
in. 's Avonds is op de televisie te zien 
hoe straten daar onder water staan. 
Aerdenhout en Overveen krijgen 
dezelfde bui over zich heen, maar 
daar is het beeld anders. Hoewel er 
veel meer water valt dan waarop de 
systemen eigenlijk zijn berekend 
kunnen de Bloemendaalse riolen het 
goed aan. Wethouder Annemieke 
Schep en projectmanager Elro Hagens 
leggen uit hoe dat kan en wat er in de 
komende jaren nog onder de grond 
gaat gebeuren.

door Ruud Vader

Sinds de open riolen van Rome en 
de poepemmers uit de middeleeu-
wen is er veel gebeurd. Hagens: "Als 
tijdens regenbuien het riool via je 
toilet overloopt, wil je niet weten 
welke viezigheid je dan in huis 
krijgt. Gelukkig zijn er moderne 
inzichten waardoor dat praktisch 
niet meer kan." Het geheim zit hem 
in recente wettelijke voorschriften, 
waardoor de ondergrondse infra-
structuur anders wordt ingericht. 
De kern daarvan is dat afvalwater 
van huizen en bedrijven wordt 
gescheiden van afvoer van hemel-
water. Dat doe je in samenhang 
met de standen van grondwater en 
oppervlaktewater.
Hagens: "Eigenlijk is het niet zo 
ingewikkeld. Als je hemelwater 
en afvalwater in één buizenstelsel 
afvoert, wil je niet dat de smerige 
mix in je grondwater of je opper-
vlaktewater komt. Je voert het dan 
af naar zuiveringsinstallaties en pas 
het gezuiverde water komt terug in 
het milieu. Door naast een stelsel 
voor afvalwater een apart stelsel aan 
te leggen voor hemelwater komt de 
zaak anders te liggen. Hemelwater 
is relatief schoon en kun je, vooral 
in natte seizoenen, veilig infiltreren 
in de grond of afvoeren naar opper-
vlaktewater. De kans op overlopen 
van het afvalwater door te veel 
hemelwater neemt daardoor aan-
zienlijk af."

Rioolheffing
Bestuurlijk, financieel en technisch 
is het invoeren van de nieuwe stel-
sels erg ingewikkeld. Wethouder 
Annemieke Schep: "Water stopt niet 
bij gemeentegrenzen en we hebben 
daarom met omliggende gemeen-
ten samenwerkingsovereenkom-
sten gesloten om waar mogelijk en 
nuttig met elkaar samen te werken. 
Door bijvoorbeeld een bergbezink-
bassin in Overveen (Kennemer-
park) een slag groter te maken dan 
nodig is voor de eigen behoefte, kan 

daar ook een deel van Haarlem mee 
worden bediend. Of omgekeerd. 
Financieel wordt het transparan-
ter. Alle kosten die met de water-
huishouding te maken hebben, 
komen nu in één projectbudget. Zo 
wordt bijvoorbeeld onderhoud van 
beschoeiingen en drainagesyste-
men niet langer ten laste gebracht 
van de algemene middelen, maar 
toegeschreven aan het rioolstelsel. 
We noemen dat 'verbreed', omdat 
de verschillende functies nu inte-
graal worden ontworpen en uitge-
voerd. In totaal komt dit neer op 
een verschuiving van zo'n acht ton 
per jaar uit de algemene middelen 
naar het specifieke project. Tegen-
over het geld dat zo vrij valt voor 
andere gemeentelijke taken staan 
natuurlijk wel hogere lasten voor 
het riool. Voor de komende vijf jaar 
rekenen wij met een jaarlijkse stij-
ging van de rioolheffingen met 4,5% 
plus inflatie."
Schep is blij dat het duurdere stel-
sel al op 14 juli zijn waarde heeft 

bewezen. Hagens: "De hoofdbuizen 
op de Zandvoorterweg zijn een paar 
jaar geleden al verdubbeld, zodat 
daar het hemelwater al gescheiden 
wordt afgevoerd. Daardoor hebben 
de buizen met huishoudelijk afval-
water nog maar beperkt vanuit de 
zijstraten last van een teveel aan 
hemelwater. Op 14 juli is gebleken 
dat dit goed functioneert en niet 
tot klachten heeft geleid."
In Zandvoort waren er veel proble-
men (overlopende toiletten, stra-
ten die blank stonden, kelders die 
vol liepen enzovoorts). Waren er in 
Bloemendaal helemaal geen klach-
ten? Hagens: "Nauwelijks, we kre-
gen enkele telefoontjes uit delen 
van Bloemendaal waar het dubbele 
stelsel nog niet ligt en één telefoon-
tje uit Aerdenhout. Een mevrouw 
klaagde dat het rioolwater via een 
regenpijp zelfs voor een fontein 
zorgde in haar dakgoot. Gelukkig 
ging het niet om afvalwater, maar 
puur om hemelwater dat niet weg 
kon via de regenpijp omdat die de 
hoeveelheid regenwater niet aan 
kon."

Ter inzage
Bloemendalers in straten of wij-
ken waar de riolering nog moet 
worden vervangen kunnen, om in 
de sfeer te blijven, hun borst nat 
maken. Op de foto een impressie 
uit de Schaepmanlaan van wat je 
kunt verwachten: een open straat 
en slechte toegankelijkheid van 
woningen en bedrijven. Schep: "We 
realiseren ons terdege hoe ingrij-
pend dit voor iedereen is. Vandaar 
dat we ook uitvoerige voorlich-
tingsbijeenkomsten houden met 
bewoners om toe te lichten wat er 
gaat gebeuren, waarom en wat dat 
in praktische zin betekent."
Is er een soort tijdschema waarop je 
kunt zien wanneer je aan de beurt 
bent? Hagens: "Globaal is dat in de 

plannen aangegeven voor de eer-
ste vijf jaar van de planperiode (die 
plannen liggen overigens vanaf 2 
augustus gedurende zes weken 
ter inzage, zie de advertentie van 
de gemeente elders in deze krant, 
-red.) Maar voordat ergens de spa 
in de grond gaat beoordelen we 
aan de hand van camera-inspec-
ties waar de noodzaak om te ver-
vangen het grootst is. Verder hou-
den we rekening met eventueel 
noodzakelijke andere werkzaam-
heden. Daarmee verminderen we 
overlast (een straat hoeft niet twee 
keer open te worden gemaakt voor 
riool en bijvoorbeeld voor wegdek-
vernieuwing), zoals bij het onlangs 

vernieuwde stuk Bloemendaals-
weg. Als in bepaalde straten de 
hoofdbuizen gescheiden zijn aan-
gelegd, is een volgende stap om bij 
woningen de hemelwaterafvoer, in 
ieder geval aan de voorzijde, af te 
koppelen van het afvalwaterriool 
en hem rechtstreeks aan te sluiten 
op de buizen met schoon water. Dit 
gebeurt gelijktijdig met het riool-
vernieuwingsproject. De kosten 
daarvan zijn opgenomen in het 
projectbudget, zodat deze verbe-
tering voor woningeigenaren geen 
individuele kosten met zich mee 
brengt. Afkoppelen gebeurt overi-
gens op vrijwillige basis." x

Rioolstelsel gaat op de schop
Innovatieve ontwikkelingen in een wereld van ondergrondse buizenstelsels

Bij verdubbeling van de buizenstelsels is overlast of lastige bereikbaarheid niet 
te vermijden, zoals hier in de Schaepmanlaan te zien is (Foto: Rutger Groen).

Heel anders dan Bloemendaal was het beeld op 14 juli in Zandvoort (Publici-
teitsfoto). x

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18
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Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl
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bennebroek - Onlangs is door een wan-
delaar melding gemaakt van asbest-
verdachte brokjes materiaal langs de 
kleine vijver bij de Swartsenburger-
laan. Hierop heeft de gemeente Bloe-
mendaal een stukje materiaal als mon-
ster meegenomen voor onderzoek. 
Een erkend laboratorium bevestigde 
dat sprake was van asbesthoudend 
plaatmateriaal, zo heeft de gemeente 
afgelopen week laten weten.

door Michiel Rehwinkel

Het Bennebroekbos wordt beheerd 
door Landschap Noord-Holland, 
tevens eigenaar. In dit voorjaar is 

de betreffende vijver bij de ingang 
van het bos uitgebaggerd. Na ver-
spreiding van de bagger zijn enkele 
stukjes baksteenpuin, dakleer en 
plaatmateriaal zichtbaar gewor-
den. "Bekend is dat kinderen vroe-
ger hutten bouwden in de beuk bij 
de vijver", aldus een woordvoerder 
van de gemeente. "Hiervoor zijn 
materialen aangevoerd waaronder 
mogelijk ook asbesthoudend plaat-
materiaal. In de loop van de jaren 
zijn deze materialen deels in de vij-
ver geraakt en recent door de bag-
geractiviteiten op de kant gezet."
De plek waar de stukjes asbest zijn 
gevonden is beperkt tot de directe 
omgeving van de vijver. Het zicht-
bare materiaal is inmiddels verwij-
derd. Landschap Noord-Holland zal 
op korte termijn een verkennend 
onderzoek naar asbest in de bodem 
laten uitvoeren. Hierbij wordt geke-
ken naar hoeveelheid en versprei-

ding van het asbestverdachte mate-
riaal en wordt de concentratie in de 
bodem berekend.
Op basis van de eerste bevindingen 
en kennis van deze materie zijn 
de gemeente en Landschap Noord-
Holland van mening dat de situatie 
geen risico's oplevert voor wande-
laars in het bos. Wel wordt afgera-
den om kinderen te laten spelen 
rondom de vijver, om contactrisico 
te voorkomen. x

Bloemendaal toppunt groene
gemeente: asbest in een bos

Bennebroekbos: geen risico's voor wandelaars

Bij de ingang van het bos hangt inmiddels een waarschuwing (Foto: Ruud 
Vader).

In de Hof is het maaien van de weitjes volgens mij te beschouwen als 
een soort oogsten. Het maaisel voeren we direct af. Zaden blijven ach-
ter, maar wel wordt dan voorkomen dat er allerlei voedingstoffen in 
de  bodem terecht komen waardoor de verscheidenheid aan soorten 
terugloopt. Dat klinkt gek, maar is in de natuur volkomen logisch. Laatst 
was ik aanwezig bij een discussie over de rijkdom van viswater. Vissers 
willen natuurlijk veel vis. In voedselrijk water is dat ook zo. Veel vis, 
vooral  van dezelfde soort. Mooi helder voedselarm water is ook een 
prima leefmilieu voor vissen. Het zijn er niet zoveel per soort, maar het 
aantal soorten is vaak groot.
Het maaisel wordt traditioneel afgevoerd naar de bekende compost-
hoop, waarin dan allerlei interessante natuurlijke processen gaan plaats 
vinden. De schoolkindertjes zullen het in oktober allemaal weer gaan 
meemaken!
Augustus beginnen we met de daadwerkelijke vervanging van ons 
Instructielokaal. Het oude lokaal ziet u nu langzaam aan verdwijnen 
en daarna kan de aannemer met de nieuwbouw beginnen. Nog goed 
bouwmateriaal van het oude lokaal gaan we hergebruiken om de gereed-
schapschuur te verbeteren. Allemaal interessant om te zien. Maar voor 
veel mensen is het best emotioneel om het vertrouwde, bijna  36 jaar 
oude gebouwtje te zien verdwijnen. Hierbij daarvan nog even een foto, 
door onze 'Hof-fotograaf' Ekke Wolters gemaakt.
Het is zeker dat het nieuwe gebouwtje heel gauw zal wennen. Het wordt 
dan ook prachtig! Aanstaande zondag 5 augustus kunt u dat allemaal 
zelf bekijken. Om 14.00 uur sta ik met enkele andere vrijwilligers bij de 
ingang van de Hof voor u klaar om u gratis rond te leiden. Raadpleeg 
voor nieuws uit onze Hof vooral: www.thijsseshof.nl, onze website.
Het broedseizoen is nu toch wel zo'n beetje afgelopen. De holenduif is 
nog wel voor de derde keer bezig, maar verder heb ik geen nestactivi-
teiten meer gezien. Het was overigens een prima seizoen. Zeker 26 ver-
schillende vogelsoorten kozen in de Hof een broedplaats. De nestkastjes 
waren prima bezet met acht koolmeesparen, goed voor 56 jongen, vier 
pimpelmezen - 32 jongen - en de holenduif. Helaas werd de pimpelmees 
die in nestkast met de camera broedde door een koolmees verjaagd. 
Daardoor hadden we dit jaar geen beelden van een opgroeiend nest op 
de monitor. Met de vogelzang is het nu afgelopen. De zanglijster, het 
winterkoninkje en het roodborstje hoor je nog en soms de tjiftjaf en 
het zwartkopje.
Gelukkig is er nu veel ander moois om de natuur voor in te trekken. 
Veel vruchten komen nu overal op kleur. Het zonnige weer voor vorige 
week heeft daar veel aan bijgedragen. Lijsterbes wordt oranje, vlier 
paars, kardinaalsmuts karmijnrood, meidoorn mooi donkerrood en in 
het duin zag ik de bessen van de duindoorn al opkleuren. Bloeiende 
planten beschilderen ons landschap met vele kleuren. Opvallend is dan 
het wit van de berenklauw, het geel van de toortsen en teunisbloemen, 
het roze van het zeepkruid en de verschillende blauwkleuren van het 
slangenkruid. Het is dus ècht: nu naar buiten!  Een klein bezoekje aan 
Thijsse's Hof of een lekkere wandeltocht door onze duinen of bossen. 
Het ligt er allemaal voor u klaar en meestal is er wel iets dichtbij u in 
de buurt!
Heeft u er zin in en een beetje tijd, de bessen van de vlier zijn zeer 
geschikt om er siroop of gelei van te maken. Vlierstruiken vind je bijna 
overal. Het is een struik die bij de mensen hoort. Elke boer heeft er 
enkele op zijn erf staan. Dat komt ook omdat de boom veel geneeskracht 
heeft. Zowel in de bladeren, de bloemen als in de bessen.
De gelei is lekker op brood of beschuit, maar de siroop is te gebruiken 
als een geneeskrachtig drankje. Vooral bij griep of verkoudheid geeft 
een daarvan gemaakt warm drankje met ook nog wat honing er in, veel 
verlichting. Het bevordert het zweten waardoor de kwalijke stoffen het 
lichaam verlaten. En als je gedurende het najaar regelmatig gewoon 
limonade van de siroop drinkt, verhoogt dat de immuniteit tegen kou-
vatten. Hoe je de siroop moet maken? In speciale kookboeken of op 
internet zijn vast wel recepten te vinden!
Nazomer. Oogsten en er op uit trekken. Veel plezier in de natuur.

Willem Holthuizen,

Voorzitter Thijsse's Hof    Foto: Ekke Wolters x

Thijsse's Hof in Augustus

cruquius/regio - Zeven jaar geleden 
is door De Cruquius een tuinploeg 
opgericht om het terrein rondom het 
museum te heroveren op bramen en 
brandnetels. Intussen is er een fraaie 
tuin in Engelse landschapsstijl ont-
staan.

Voor het bijhouden van het opge-
knapte deel van de tuin en het 
ontginnen van het laatste deel van 
het terrein zoekt het museum voor 
één dag in de week - bij voorkeur op 
maandag - twee enthousiaste vrijwil-
ligers. Het seizoen loopt van begin 
maart tot begin november, afhanke-
lijk van het weer. Enige plantenken-
nis is mooi meegenomen, maar niet 
verplicht. Als vrijwilliger van Muse-
um De Cruquius maak je deel uit 
van een team enthousiaste mensen 
die er gezamenlijk voor zorgdragen 
dat dit monument toegankelijk kan 
blijven voor een breed en internati-
onaal publiek. Vrijwilligers krijgen 
hun reiskosten vergoed. Daarnaast 
wordt een paar keer per jaar een 

aantal gezellige en informatieve 
bijeenkomsten voor de vrijwilligers 
georganiseerd.
Nadere informatie kan worden 
ingewonnen bij de coördinator van 
het museum, Saskia Hesseling, tel. 
023-5285704 of secretariaat@muse-
umdecruquius.nl. x

Museum De Cruquius zoekt
vrijwilligers voor tuinploeg

(Foto: Francis de Bruijn).

regio - Op zaterdag 4 en zondag 5 
augustus organiseert De Vlinder-
stichting voor de vierde keer de 
landelijke tuinvlindertelling. In dat 
weekend zal overal in Nederland 
gespeurd worden naar vlinders in 
de tuin. Iedereen ziet wel eens vlin-
ders in de tuin. Door de vlinders in 
je tuin te tellen, kan je meten hoe 
het met de natuur in je omgeving 
gaat.
Die cijfers zijn belangrijk, want 
dagvlinders reageren snel op het 
milieu en klimaatverandering. Vlin-
ders zeggen iets over de toestand 
van hun omgeving. Daar waar veel 
vlinders voorkomen, gaat het goed 
met de natuur. De Vlinderstichting 
verzamelt al jarenlang gegevens 
over vlinders, zodat ze nog beter 
beschermd kunnen worden. Ook 
gegevens uit de bebouwde kom 
horen daarbij. Met de tuinvlinder-
telling wordt geprobeerd zoveel 
mogelijk gegevens te verzame-
len, zodat ook tuinvlinders beter 
beschermd kunnen worden.
In drie eenvoudige stappen kan 
meen meedoen aan de tuinvlinder-
telling: 1). Bereid je voor en down-
load de zoekkaart. Op deze kaart 
staan alle vlinders diejeu in de tuin 
kunt verwachten. Zo kun je de soor-
ten gemakkelijker herkennen. 2). 
Ga de tuin in en noteer in ongeveer 
een kwartier alle vlinders die je 
ziet. Daarvoor kan het telformulier 
worden gedownload. 3) Klaar met 
tellen? Geef dan de waarnemingen 
door via www.vlindermee.nl. Hier 
is ook te bekijken welke vlinders er 
allemaal al zijn doorgegeven. x

Vlinders tellen
Krant niet ontvangen

of klachten over de
bezorging?

Bel Bestelnet
tel.: 071-3643434

of bezoek
www.buijzebestelnet.nl



  8

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
open ma t/m za tot 18 uur.

Wagenmakerstraat 2 Velserbroek 
open ma t/m za tot 18 uur.

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

Alfa 145-1.4-16V twinspark strbekr 1998 1450
BMW 318i S coupé strbekr.electr.ramen enz 1997 1450
Chrysler Voyager 2.4i MPV personenbus 2000 1950
Citroén Berlingo 1,9 diesel bestel stuurbekr 2000 1950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998   950
Citroén Xantia 1,8i-16V airco stuurbekr enz 1995   650
Daihatsu Charade automaat 1998   650
Deawoo Matiz klein zuinig 2000 1450
Fiat Cinquecento 1997   850
Fiat Doblo 1.6 personen MPV stuurbekr. airco 2004 3950
Fiat Marea 1.6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 - 6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 55 1997  850
Fiat Seicento Sporting 1999 1650
Ford Escort 1.6 station benzine-gas 1992  650
Ford Escort 1.8 station turbodiesel strbekr.enz 1996  950
Ford Escort 1.6i station wagen stuurbekr enz 2000 1250
Ford Ka 1.3   1999 1450
Ford Mondeo 1.8 Ghia station airco strbkr. enz 1997 1450
Ford Mondeo 1.8 tcdi diesel station.airco.enz 2000 1650
Ford Transit Connext diesel 1.8t.d.dieselbus 2004 2450
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai coupé 2.0i FX OAC stuurbekr. enz. 2002 2450
Kia Pride 1,3i klein zuinig betrouwbaar 2000   950
Mazda 121  1.3i lx 1996   700
Mazda 626-2.0i-16V lx stuurbekr enz 1995 1250 
Mercedes C200 diesel stuurbekr enz 1995   950
Mitsubishi Colt 1,6 glxi stuurbekr enz 2000 1650
Nissan Micra 1.0 hatchback november       1999 1950
Opel Astra 2.0 caravan DTH diesel stuurbekr 1999 1650
Opel Corsa b hatcback x1.2sz l.m.velgen nov. 1997   950
Opel Omega 2.0 automaat strbekr enz 1996   950
Opel Vectra x 2.0 oxev cd stuurbekr enz 1997 1250
Opel Vectra x1.8 xei caravan stuurbekr airco  2000 1650
Peugeot 205 1998 1450
Peugeot 306-1.8 cabrio automaat 1996 1250  
Peugeot 406 stuurbekr.enz 1996   950
Pontiac Transport 2,5 MPV stuurbekr 2000 1950
Renault Clio 1,2 1994   650
Renault Kangoo 1.6-16V benzine mpv 2005 4950
Renault Safrane 2.0 automaat strbekr 1997   950
Saab 900 stuurbekr enz 1997 1450
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr 1998 2450
Saab 9000 cdi automaat stuurbkr enz 1992   950
Seat Ibza 1,6 hatchback stuurbekr 1997   950
Seat Inca 1.9 sdi bestel auto 1999 1650
vw golf 1.9 diesel stuurbekr enz 1997 1650
vw golf 1.6i stuurbekr enz 1997 1650
vw polo fox 1.4 hatchback 1994   650
volvo S40 stuurbekr airco enz 1997 1450
volvo V40 station strbekr airco stuurbekr. 1999 2450
volvo 850 – 2.0 stuurbekr enz 1995   950
volvo 850 -2.5i autom,strbekr.electr.ram,airco 1996   950
volvo V 70 2.5 station automaat stuurbekr 1997 1650

Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.
Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten.

Nu rijden 2014 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

0 2 3 - 5 4 2 3 9 0 6   o f   0 2 3 - 5 3 9 3 9 8 8

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

haarlem - "Ik hou van duistere roman-
tiek en die melancholische sfeer 
van het Oostblok", zegt Jacqueline 
Emmens. In de Bibliotheek Haarlem-
Noord is op dit moment de tentoon-
stelling 'In en om Haarlem' van de 
Heemsteedse kunstenares te zien. De 
schilderijen van onder andere de hoek 
Grote Markt/Koningstraat, Droste en 
het Cruquiusgemaal zijn herkenbaar, 
maar de kunstenares heeft wel de vrij-
heid genomen om haar eigen stempel 
op de aangezichten te zetten.

Tekst & foto's: Christa Warmerdam

"Ik fotografeer gebouwen, straten 
of pleinen die ik wil schilderen van-
uit verschillende hoeken en soms 
combineer ik die foto's met elkaar 
om er één schilderij van te maken", 
legt Emmens uit. De kunstenares 
werd in 1957 geboren, tekent haar 
hele leven al en heeft lang in Haar-
lem gewoond. Tegenwoordig woont 
en werkt ze in Heemstede. In 2005 
studeerde ze af aan de Kunstacade-
mie Haarlem. "Vanaf het moment 
dat ik afgestudeerd was ben ik fana-
tiek gaan schilderen in de stijl die 
bij mij paste. Op de Kunstacademie 
moet je alle technieken leren en dat 
heb ik ook allemaal gedaan, maar 
ik ontwikkelde al snel mijn eigen 
stijl."
Nadat ze afgestudeerd was volgden 
exposities in onder meer Amster-
dam, Haarlem, Heemstede en Vijf-
huizen en was haar kunst te zien tij-
dens de Kunstlijn in Haarlem. Naast 
het schilderen geeft Emmens schil-
derles (expressief) bij Casca en Soci-
aal-cultureel centrum De Pauwehof 
in Heemstede en bij het Creatief 
Centrum in Bennebroek. "Lesgeven 
vind ik heerlijk om te doen. Het is 

fijn om te zien dat mensen blij en 
tevreden na een les naar huis gaan. 
Ik geef ook schilderles aan ouderen 
en dan kun je goed zien dat je op 
elke leeftijd nog kan blijven schil-
deren."
De tentoonstelling 'In en om Haar-
lem' werd speciaal samengesteld 
voor de bibliotheek in Noord. 
"Ik schilder graag portretten in 
opdracht en dit is eigenlijk een uit-
stapje voor mij. Ik hou van Haarlem, 
vind het echt een hele mooie stad. 
Ik had al veel foto's van Haarlem en 
omgeving gemaakt en dacht op een 
gegeven moment daar kan ik wel 
wat mee. Ik probeer de liefde die ik 
heb voor deze omgeving vast te leg-
gen in mijn schilderijen. Ik ben met 
mijn portfolio naar de bibliotheek 
gegaan en die zagen er wel iets in."
De acrylschilderijen en gouaches 
die Emmens exposeert tijdens de 
tentoonstelling 'In en om Haar-
lem' hebben, door kleurgebruik en 
onderwerpen, de uitstraling van 
het vroegere Oostblok. De kunste-
nares kreeg inspiratie voor deze 
stijl tijdens een vakantie in Polen. 
"Ik ben niet het type dat 'een vro-
lijk bloemenschilderij voor boven 
de bank' maakt. Ik heb daar niks op 
tegen maar zal het zelf nooit doen. 
Ik ben wel erg gericht op figuratieve 
kunst. Die oude Oostbloksfeer boeit 
mij enorm en laat me niet los. Het 
is een sfeer van oude fabrieken en 
vliegtuigen in de regen, zonder dat 
het te somber wordt. Ik wil er geen 
deprimerende schilderijen van 
maken maar het moet iets van een 
verlangen naar vroeger oproepen. 

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest 
in het Oostblok zoals het geweest is 
tijdens de communistische periode. 
Er was voor ons toen ook zoveel 
onduidelijk en het was een com-
pleet geïsoleerde wereld waar we 
niet veel van afwisten. Het enige 
wat we wisten was dat het somber 
en kleurloos was."
De tentoonstelling 'In en om Haar-
lem' van Jacqueline Emmens is nog 
tot en met 15 september 2012 te 
zien in Bibliotheek-Noord aan de 
Planetenlaan 170 in Haarlem. De 
tentoonstelling is gratis te bezich-
tigen tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek. Kijk voor meer infor-
matie op www.jacqueline-emmens.
nl. x

'In en om Haarlem'
Tentoonstelling van Jacqueline Emmens

Jacqueline Emmens: "Ik hou van duistere romantiek en die melancholische sfeer 
van het Oostblok."

bennebroek/heemstede - De zomeruit-
gave van HeerlijkHeden, het kwar-
taaltijdschrift van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek, 
is recent verschenen. Het heeft de 
Wereldjamboree prominent op de 
omslag staan. Het is dit jaar 75 jaar 
geleden dat padvinders uit 54 landen 
hun tenten opsloegen in Vogelenzang. 
Uit heel Nederland kwamen belang-
stellenden kijken en het enthousias-
me van toen leek te herleven toen de 
redactie dit voorjaar een oproep deed 
met de vraag om herinneringen.

In het kader van het Jaar van de 
Buitenplaatsen zijn in september 
een groot aantal Heemsteedse bui-
tenplaatsen te bezoeken. Maar er 

is nu al van alles te lezen. Bijvoor-
beeld over een achttiende-eeuwse 
'playboy', eigenaar van twee Ben-
nebroekse buitenplaatsen die met 
gestolen geld een uitbundig leven 
leidde. Of over de verdwenen Heem-
steedse buitenplaats Valkenburg en 
de gebouwen en straten die ernaar 
genoemd zijn.
Tegenover de Hartekamp ligt de 
Overplaats. De afgelopen paar jaar 
is het achterstallig onderhoud door 
Landschap Noord-Holland grondig 
aangepakt. Alle achtergronden van 
de nieuwe inrichting en het herstel 
van cultuurhistorische elementen 
uit het verleden komen aan bod.
Twee andere interessante plekken 
in Heemstede zijn het terrein van 
Bronstee, met in vijf eeuwen tijd 
vijf heel verschillende bestemmin-
gen, en de Algemene Begraafplaats. 
Wanneer kan een graf eigenlijk 
geruimd worden en welke graven 
komen juist extra in aanmerking 
om bewaard te blijven? Wie weet 
dat behalve Bart de Graaff en Len-
nart Nijgh ook kinderboekenschrij-
ver J.B. Schuil daar begraven ligt?
Verder in dit nummer het vervolg 
op de serie 'bijzondere glasnegatie-
ven uit de jaren twintig en dertig' en 
informatie over alle actuele zaken 
op het gebied van karakterbehoud, 
want er speelt heel wat in Heem-
stede en Bennebroek. 
HeerlijkHeden is verkrijgbaar 
bij Boekhandel Blokker, De Pijp, 
Bruna, Van Ostade en Mans (Zand-
voortselaan) in Heemstede en bij 
Bruna in Bennebroek. Op www.hv-
hb.nl is een een aantal pagina's te 
bekijken. x

Zomereditie HeerlijkHeden

De Binnenweg in Bennebroek voor 1900 (Collectie Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek).

Ook in de zomereditie van Heerlijk-
Heden uitgebreid aandacht voor de 
Wereldjamboree (Collectie Histori-
sche Vereniging Heemstede-Benne-
broek).

regio - Na de zomervakantie start 
weer een nieuw seizoen JeugdSport-
Pas voor de kinderen van 5 tot en met 
18 jaar die wonen en/of op school zit-
ten in gemeente Haarlem, Haarlem-
merliede-Spaarnwoude, Bloemen-
daal en Velsen.

De JeugdSportPas biedt de kinderen 
op een laagdrempelige manier de 
mogelijkheid eens kennis te maken 
met sporten en verenigingen in de 
buurt. Voor een klein bedrag kun-
nen zij meedoen aan een sport naar 
keuze. Het hele schooljaar kun-

nen kinderen zich opgeven voor 
verschillende sporten via www.
jeugdsportpas.nl. 
Vanaf september zullen de brochu-
res weer op school worden uitge-
deeld in de groepen 4 tot en met 
8. Op de middelbare school zullen 
flyers verspreid gaan worden onder 
de jeugd van 12 tot en met 18 jaar.
Indien men geïnteresseerd is of 
geen brochure heeft ontvangen, kan 
contact worden opgenomen met 
SportSupport, afdeling JeugdSport-
Pas, via 023-5251630 of naar jsp@
sportsupport.nl. x

Nieuw seizoen JeugdSportPas

haarlem - Op dinsdag 7 en 21 augus-
tus organiseert het Gilde Haarlem 
in samenwerking met de Grote of 
St. Bavokerk een wandeling rond 
de Grote Markt met aansluitend 
de beklimming van de toren van 
de kerk. Voor de beklimming van 
de toren (vanaf 12 jaar) wordt van 
de deelnemers een redelijke con-
ditie en goed schoeisel verwacht. 
Kosten € 10 per persoon, inclusief 
een kopje koffie of thee. Aanvang 
van de wandeling is 13.30 uur; de 
start is vanaf de ingang van de 
kerk. Aanmelden (verplicht) kan 
telefonisch op werkdagen tussen 
09.00 en 10.00 uur en tussen 18.00 
en 19.30 uur via 06-16410803, of 
stuur een e-mail naar gildewande-
lingen@gmail.com. x

Op en rond de Baaf
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 3 augustus

TIHMS Avondconcert

20.30 | Nataša Grujic - viool en 
Jelger Blanken - piano. Werken 
van Eugène Ysaÿe en Sergej Pro-
kofjev. Na de pauze pianiste Zlata 
Chochieva met werken van Franz 
Schubert en Camille Saint-Saëns. 
€ 18,- [CJP en tot 30 jaar € 9,-]. 
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 
in Haarlem. www. tihms.com

Jazz behind the Bar

21.00 | Het hele weekend staat in 
Zandvoort in het teken van Jazz. 
Deze avond vinden er optredens 
plaats op het Dorpsplein, Gast-
huisplein, Kerkplein, Midden en 
einde Haltestraat. www.muziek-
festivalzandvoort.nl

Stijl Achterover

21.00 | Vier verschillende meiden 
zingen danceclassics en swingen-
de hedendaagse hit. € 5,- [18+ en 
legitimatie verplicht]. Holland 
Casino Zandvoort.

Haarlem Ordinair

22.00 | Haarlem Ordinair is al 
zeven jaar dé smerige smaakma-
ker tijdens Haarlem Culinair. Ook 
op deze 2012 editie spettert het 
morsige braadvet je weer tege-
moet. Het thema luidt dit jaar 
Vamos a la Playa! Trek gauw je 
foute bikini, jaren '90 zwemslip, 
camping-smoking of tijgertanga 
aan en verschijn vrijdag 3 augus-
tus bij de zomerse grote zaal van 
het Haarlemse Patronaat. € 12,- 
[18+]. Patronaat, Grote Zaal.

Zaterdag 4 augustus

Antiekmarkt

09.00 | Antiekmarkt op de Dreef 
in Haarlem. Met 100 kramen 
meer dan de moeite waard. Voor 
iedere smaak iets origineels te 
vinden.

Noordenwind

14.00 | Concert in de serie Kunst-
marktconcerten door het Shanty-
koor Nortada o.l.v. Thom ten Har-
kel. € 5,-. Oude Kerk, Kerkplein in 
Spaarndam.

Orgelconcert

15.00 | John Scott [New York, USA] 
speelt werken van Charles-Marie 
Widor, Ad Wammes, William 
Mathias, Dan Locklair en Louis 
Vierne. Kathedrale Basiliek St. 
Bavo, Leidsevaart 146 in Haar-
lem.

Tangosalon

19.00 | Salon met Argentijnse 
Tango Nuevo, Salsa/Samba in het 
Belastingparadijs aan de Surina-
meweg in Schalkwijk. € 5,-. Om 
16.00 uur mogelijkheid tot het 
volgen van een workshop á € 10,- 
[aanmelden via 06-36196798]. 
www.elcompas.nl

spaarndam - Op de Spaarndamse 
kunstmarkt zijn zaterdag 4 augustus 
weer zeer verschillende kunstvormen 
te zien. Fotografie zal wat ruimer dan 
gewoonlijk vertegenwoordigd zijn, 
met vijf kunstenaars. Zij vertegen-
woordigen zeer verschillende opvat-
tingen. Maar wie liever voor iets 
anders komt wordt ook ruim bediend 
bij de andere 39 kramen, waar siera-
den, schilderijen, keramiek en beeld-
houwwerken te bewonderen zijn. Op 
de sfeervolle terrassen aan de oude 
Kolksluis is het daarna goed toeven 
bij een mooi glas wijn of een goed 
glas bier.

door Fred Dukker

Op de markt is vrijwel de gehele dag 
goede straatmuziek te horen. Het 
repertoire van fluitist Paul Smit-
huis bestaat uit bekende popsongs, 
die altijd live met een volledig hou-
ten dwarsfluit worden gespeeld. 
"Zijn optreden komt overal tot zijn 

recht, dus ongetwijfeld ook op de 
Westkolk van Spaarndam", betoogt 
Paul Marseljte, organisator kunst-
markten. "Dat de combinatie van 
een volledig houten dwarsfluit en 
popmuziek een goede is bewijst 
zijn klank. Daarom mag hij debu-
teren op de kunstmarkt."

Historische puzzeltocht
Naast de kunstmarkt is er in Spaarn-
dam nog meer moois te zien. De 
Historische Werkgroep Spaarndam 
heeft weer een historische wan-
deling uitgezet in het dorp, een 
puzzeltocht voor jong en oud met 
foto's. Aanmelden kan bij Truus Bijl 
aan de Westkolk 30. Na de laatste 
kunstmarkt op 11 augustus worden 
de prijswinnaars van de puzzeltocht 
bekend gemaakt en die krijgen hun 
prijs thuis bezorgd. Voor wie onder 
de indruk van dit mooie dorp zijn er 
ook diverse boeken van Spaarndam 
verkrijgbaar op hetzelfde adres. 
Ook voor vragen over de geschie-
denis van het dorp kan men daar 
terecht.

De kunstmarkt vindt plaats van 
10.00 tot 17.00 aan de Westkolk in 
Spaarndam-west. Meer informatie 
is te vinden op www.marselje.nl/
kunstmarkten.

Veel variatie
Ook afgelopen zaterdag was er veel 
variatie op de Spaarndamse kunst-
markt. Wandelend langs de zon-
overgoten kramen ontmoeten we 
Eugénie Herlaar, oud-NOS nieuws-
medewerkster. Eugénie maakt 
bijzondere zeefdrukken, zowel 
nieuwe als afdrukken van originele 
schilderijen. Dit jaar staat ze voor 
het eerst op de Spaarndamse kunst-
markt. "Tekenen en schilderen doe 
ik al van jongs af aan", benadrukt 
ze. "Dit zit gewoon in mijn bloed."
Fraaie keramische beeldjes zijn 
er van Antoinet Feenstra. Bij het 

ontwerpen laat ze haar fantasie de 
vrije loop. De keramische objecten 
hebben een sprookjesachtig karak-
ter mede door het kleurgebruik. 
Humor is een belangrijk ingrediënt 
van Antoinet haar werk en ontlokt 
vaak een glimlach door de speels-
heid van de objecten.
Een vertrouwd gezicht op de Spaarn-
damse kunstmarkten is Haarlem-
mer Ad van Luijk. Zoals gewoonlijk 
zie je weer zijn fraaie landschap- 
en zeegezichten. Vol trots toont hij 
'zijn' Vijfhuizer molen. "Zomaar 
spontaan in een half uur ontstaan, 
toen ik door de polder fietste. Zie 
hier het resultaat."
Een bijzonder procédé is van Ciska 
Kok: beschilderde dakpannen uit 
Hongarije. "Vorig jaar ontdekte ik 
in een dorpje tijdens mijn vakantie 
een partij antiek handgevormde 
dakpannen. Thuisgekomen beschil-
derde ik ze met diverse kleuren, 
waaronder oker. Ze vinden gretig 
aftrek bij het publiek."
Wendy Tjalma toont in haar kraam 
onder andere Nederland op katoen, 
een parafrase op Nederlandse post-
zegels uit de jaren vijftig en zestig. 
"Vooral voor de oudere bezoeker 
een nostalgische aanblik", lacht ze. 
En dat blijkt wel uit de vele belang-
stellenden die zich ook voor haar 
stand verdringen. x

Kunstmarkt: aandacht voor fotografie
Als altijd veel variatie aan de Westkolk in Spaarndam-West

Oud-NOS nieuwsmedewerkster 
Eugénie Herlaar: "Tekenen en schil-
deren doe ik al van jongs af aan, dit 
zit gewoon in mijn bloed" (Foto: Fred 
Dukker).

Een vertrouwd gezicht op de Spaarn-
damse kunstmarkten is Haarlemmer 
Ad van Luijk (Foto: Fred Dukker).

Fraaie keramische beeldjes van Antoi-
net Feenstra (Foto: Fred Dukker). x

haarlem - Van donderdag 2 tot en met 
zondag 5 augustus wordt op de Grote 
Markt het evenement Haarlem Culi-
nair alweer voor de achttiende keer 
georganiseerd. Levensgenieters 
kunnen dan volop genieten van culi-
naire hoogstandjes en smaakvolle 
verrassingen van de lokale horeca. 
Vanavond (donderdag 2 augustus, -
red.) is de opening door de bekende 
DJ Giel Beelen.

door René Snoeks

In de achttien jaar van haar bestaan 
is Haarlem Culinair uitgegroeid 
tot het grootste gastronomische 
lifestyle evenement van Noord 
Holland. Een belevenis van hoog 
niveau dat de horeca uit Haarlem 
en omgeving op een evenwichtige 
manier weerspiegelt. "We profi-
leren Haarlem graag als een stad 
waar het aangenaam vertoeven 
is. Waar bewoners en bezoekers 
kunnen genieten van kwalitatief 
hoogstaand eten en drinken. De 
deelnemers van Haarlem Culinair 
werken daar hard aan mee", aldus 
één van de organisatoren, Henny 
Leeflang.

Vanavond, donderdag 2 augustus 
om 20.00 uur, opent de bekende 
Haarlemse DJ  Giel Beelen op de 
Grote Markt, Haarlem Culinair. 
Beelen staat niet alleen bekend om 
zijn passie voor de muziek maar 
ook om die voor de gastronomie. 
Hiermee vestigt de organisatie 
de aandacht op het feit dat er tij-
dens deze editie meer livemuziek 
te horen zal zijn. Elke avond is er 
vanaf 18.00 uur live muziek door 
verschillende gerenommeerde Big 
Bands en Allroud orkesten.
Ook dit jaar betaalt men € 5,- 
entree. Tot 16.00 uur is de entree 
gratis, behalve op de donderdag. 
Net als vorig jaar zijn er verschil-
lende ondernemers in de stad die 

het entreekaartje inzetten als actie 
kortingsbon. Bij sommige hiervan 
kan dat oplopen tot wel 20% reduc-
tie.
Deelnemers zijn Duin en Kruidberg 
'DenK', Restaurant Fris, Vis & Ko, 
Madame Marlie, De Jopenkerk, De 
Hoop op de Swarte Walvis, Sushi 
Time, Visrestaurant Vissershaven, 

restaurant De Karmeliet en nieuw 
dit jaar zijn Dessert Bar en restau-
rant Fifteen uit Amsterdam.

Zondag 5 augustus
Op zondag 5 augustus breidt 
Haarlem Culinair zich uit met 
twee passende evenementen; de 
S.L.O.W.markt op de Oude Groen-
markt en het Jopen Speciaal Bier 
Festival op de Botermarkt.
Het Haarlemse Jopenbier heeft een 
aantal collega brouwerijen uitgeno-
digd om hun speciaal bieren te laten 
proeven op de Botermarkt vanaf 
12.30 uur. Alle brouwerijen onder-
scheiden zich door het brouwen 
van bieren van hoge en constante 
kwaliteit. Onder hen zijn dit jaar 
twee nieuwe deelnemers te weten 
Ramses Bier en Duits & Lauret. De 
andere deelnemende brouwerijen 
zijn: SNAB, De Schelde, Klein Duim-
pje, Texelse, De Molen, De Eem en 
Emelisse.
De Selectie Lokale Oorspronkelij-
ke en Wereldproducten (S.L.O.W) 
markt presenteert zich op de Oude 
Groenmarkt vanaf 11.00 tot 19.00 
uur. Hier staan zo'n twintig aan-
bieders van H-Eerlijke producten. 
Deelnemers zijn Wolverlei Gei-
tenhouderij, West Friese Wijn, De 
Swaenenplaats, The Good Life, De 
Cakewinkel, Uit Eigen Streek, San 
Mauro, Keizer Culinair, Natuur-
slagerij Rob Rijks, De Koffiekar, 
Honingtomaten, Versapers, Trobia 
Olives, Hello Fresh, Het Visbureau 
en H. De Vries Kook-Boeken. x

Evenement van hoog niveau
Haarlem Culinair: feest der herkenning

Haarlem Culinair nog in volle opbouw 
in het mooiste decor wat de stad te 
bieden heeft: de Grote Markt. Orga-
nisatoren Henny Leeflang en Ton 
Klomp van Haarlem Leeft en Luuk Has-
selman van H&L Producties steken er 
een hoop werk in om het alle gasten 
naar de zin te maken (Foto: Foto: R.S.P. 
©2012).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Jazz Behind the Beach

19.00 | De liefhebber van jazz 
muziek zal zich zeker kunnen 
vinden in de programmering die 
plaats vind op vier buitenpodia 
in het centrum van het dorp: 
Dorpsplein, Kerkplein, midden 
Haltestraat en einde Haltestraat. 
Met: Benjamin Herman Trio, Mar-
tijn Schok Boogie Woogie ft. Greta 
Holtrop, John Engels Quintet ft. 
Arthur Heuwekemeijer, Ob6sion, 
Vincent Koning Quartet ft. Sjoerd 
Dijkhuizen, Feen Brothers, Spoor 
5 en een Heavenly Jazz Session 
waar muzikanten meespelen 
die eerder de avond opgetreden 
hebben aangevuld met nieuwe 
musici. www.muziekfestival-
zandvoort.nl

Ellen ten Damme

20.30 | Ellen ten Damme brengt 
met haar band nummers van 
haar laatste twee albums: het met 
gouden bekroonde album 'Durf 
Jij?' en haar nieuwe album 'Het 
Regende Zon', met hierop tek-
sten van Harry Mulisch, Remco 
Campert, kameraad Ilja Leonard 
Pfeijffer en Ellen ten Damme zelf. 
€ 22,50. Theater Caprera.

Zondag 5 augustus

Moefit

13.00 | Covers van de Sixties tot 
heden met onder andere muziek 
van The Beatles, Santana, Tina Tur-
ner, Amy Whinehouse, Anouk en 
vele anderen. Muziekpaviljoen, 
Raadhuisplein in Zandvoort.

Verrassingsconcert

14.00 | Yusiska Yonne - zang, Tim 
Langedijk - gitaar, Caja Witmer 
- piano en Paul Berner - contra-
bas. oude en nieuwe jazzliedjes, 
Braziliaanse nummers, popsongs 
en wat liedjes van de hand van 
Juliska. Gratis [na afloop col-
lecte]. Kerkje de Stompe Toren, 
Kerkweg in Spaarnwoude. www.
stompe-toren.nl

Jazz at the beach

15.00 | Bij diverse strandpavil-
joens in Zandvoort worden er 
jazzoptredens gegeven.

Zomeravondmuziek

19.00 | Vesper met Gerda Postma 
- trompet en Christiaan de Vries - 
orgel. O.a. Andre Verwoerd, varia-
ties voor trompet en orgel en Flor 
Peeters, Aria. Gratis [na afloop 
collecte]. Grote of St.Bavokerk, 
Grote Markt in Haarlem.

Kliko Fest

21.30 | Een heftige nacht gevuld 
met de smerigste garagerock 'n 
roll uit binnen- en buitenland. 
Met o.a. Ty Segall [USA], LaFaro 
[IRL], The Experimental Tropic 
Blues Band [B], Traumahelikopter 
en Mozes & The Firstborn. € 15,-. 
Patronaat, Grote Zaal.

Geannuleerd: Manuel Linan & 
Belen Maya op vrijdag 3 augustus 
in Theater Caprera. x

haarlem - Een heerlijk bijna tropisch 
temperatuurtje, lekkere muziek, 
kunst en genoeg belangstelling om 
het gezellig te hebben. De eerste 
Haarlemmerhout Parksessie kan 
terug kijken op een geslaagde avond. 
Woensdag 25 juli rond 18.30 uur zijn 
er al zo'n 200 mensen afgekomen op 
het versierde en muzikale Parkfeest-
je. De sfeer is relaxed, veel picknick-
leedjes en dat maakt het precies tot 
die zwoele zomeravond stemming 
waar organisator Coco Groothuis op 
gehoopt had. Groothuis: "Geweldig, 
het weer is fantastisch en alles loopt 
perfect. Het is niet te druk en maar ook 
niet te rustig."

door Christa Warmerdam

Groothuis liep al een tijd met het 
idee rond om iets met De Hout te 
doen. "Dit is altijd een droom van 
mij geweest. Het is in de zomer-
maanden best wel leeg in het park 
en ik heb me altijd verbaasd over 
het feit dat als er iets georganiseerd 
wordt, dat de muziekkoepel er niet 
bij betrokken werd. Daarom maken 
we nu dan ook volop gebruik van 
de koepel."
In eerste instantie heeft de 27-
jarige Groothuis de Parksessies zelf 
bedacht maar ze merkte al snel 
dat hulp toch wel welkom was. "In 
februari ben ik met Joost Verhagen 
gaan brainstormen. Ik kreeg hulp 
van Matya Grabijn, Phebe Kraan en 
Niels van der Weiden. Joost en Niels 

zijn de drijvende krachten achter 
de 'Haarlemse Popscene', een groep 
die Haarlemse popmuziek verenigd 
heeft. Daarnaast heb ik hulp gehad 
van Stichting Stad, zij helpen jon-
geren die hun droom willen verwe-
zenlijken."
De Parksessie is om 17.00 uur met 
een optreden van Dynomite!, drie 
Haarlemse Dj's (Guzz, Sjef Rolet en 
Paullie) begonnen. De presentatie is 
in handen van Joshua Baumgarten. 
Hij organiseerde eerder onder ande-
ren avonden in de Fietszenfabriek 
en het Patronaat met alternatieve 
muziek in de breedste zin van het 
woord.
Ondanks dat de helft van de Hout 
omgeploegd is vanwege het herstel 
van de grasmat, is er plaats genoeg 
voor iedereen. De Parksessie speelt 
zich dan ook voornamelijk af in 
het gedeelte van het park tussen de 
muziekkoepel en de Fonteinlaan. Er 
is genoeg te doen en te zien. Onder 
een boom liggen twee 'monsters'. 
De parkmonsters zijn gemaakt 
door Lisa Corsten, Michiel Eijsberg 
en Meike Brandsma en moeten de 
jonge bomen beschermen. Aan een 
tafel wordt druk gehaakt, het is 
een workshop 'Neoplasmes haken' 
(haken met plastic, -red.). Jetties en 
Biodelicious verkopen gevulde pick-

nickmanden. Een borrelmand mag 
voor € 8,- mee, een maaltijd voor 
twee personen kost € 16,-. Maar de 
manden blijken populairder dan de 
organisatie verwacht had en rond 
18.30 uur is dan ook alles uitver-
kocht. Er is nog wel genoeg drank 
te koop en bij Victor's (mobiele) 

Espressobar is (in tegenstelling tot 
andere festivals) heerlijke koffie en 
cappuccino te koop.
Naast de muziek en kunst zorgen 
twee 'badmeesters' voor de enter-
tainment. De twee doen ook de aan-
kondigingen maar hebben hun han-
den voornamelijk vol aan de kleine 
kinderen, die zich ook prima ver-
maken op het zomerfeestje. "Eigen-
lijk zouden we een act doen, maar 
de kinderen, daar komen we tot nu 
toe niet aan toe omdat de kinderen 
zo lekker spelen in het badje", legt 
één van de badmeesters uit.
Bij de workshop Hoelahoep wordt 
druk met de heupen gewiegd. Tus-
sen alle muziek en andere geluiden 
door treedt parkdichter Simon Mul-
der op. De dichter heeft weinig last 
van alle geluiden om zich heen: "Ik 
treed overal op, ook in kroegen, en 
ben wel wat gewend", legt hij uit. 
Mulder draagt gedichten voor uit 
eigen werk, van de 'grote doden' en 
uit de Avantgaerde. Mulder legt uit: 
"Avantgaerde is een tijdschrift voor 
de dichtkunst. Het wordt door de 
dichters zelf uit loden letters met de 
hand gezet en ambachtelijk gedrukt 
op een zware kwaliteit papier met 
een klassieke drukpers. Daarna 
wordt het met de hand gevouwen, 
gesneden en gebonden." Mulder 
draagt zijn gedichten voor met pas-
sie maar toch beheerst. "In Holland 
hangt de hemel laag. Ik mis je maar 
verlaat je graag", zegt de dichter.
Maar dat is wat de bezoekers van de 
Parksessie nog niet lang niet willen, 
die blijven nog even en verheugen 
zich nu al op de volgende Parkses-
sies van 8 en 15 augustus. Kijk voor 
meer informatie op www.parkses-
sies.nl. x

Niet te druk en niet te rustig
Geslaagde eerste parksessie in Haarlemmerhout

Een heerlijk bijna tropisch temperatuurtje, lekkere muziek, kunst en genoeg 
belangstelling om het gezellig te hebben. De eerste Haarlemmerhout Parkses-
sie kan terug kijken op een geslaagde avond. De volgende Parksessies zijn op 
8 en 15 augustus (Foto: Christa Warmerdam).

Coco Groothuis: "Dit is altijd een droom van mij geweest. Het is in de zomer-
maanden best wel leeg in het park" (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem - Poppentheater Hans Schoen 
is vijf dagen te gast in Zaaltje Merlijn 
aan het Hasselaersplein 35, achter 
het Patronaat, in Haarlem. Het pop-
pentheater speelt van maandag 6 tot 
en met vrijdag 10 augustus de voor-
stelling 'Op een klein stationnetje', 
geschikt voor kinderen van 2,5 tot en 
met 5 jaar. Aanvang is telkens 14.30 
uur en de entree bedraagt € 5,- per 
persoon. Reserveren is gewenst en 
kan via 06-18523351.

De kleintjes maken kennis met Oli-
fant en Papegaai, de hoofdrolspelers 
van de voorstelling. Olifant wil graag 

bij oma logeren en heeft zijn kof-
fer met benodigdheden al gepakt. 
Hans helpt hem met vervoer: een 
kistje als trein. Onderweg komen 
ze papegaai, het vriendje van Oli-
fant tegen. Papegaai mag ook mee 
naar oma, want die heeft lekkere 
koekjes, limonade en houdt van 
spelletjes. Ze komen ook nog een 
paddenstoel en een grappig man-
netje tegen op de rails. De trein 
groeit uit van één kistje tot een 
prachtige locomotief. En zo komen 
ze aan bij oma, die ze al op staat te 
wachten.
'Op een klein stationnetje', is een 

vrolijke, warme  poppenthea-
tervoorstelling met kleine grap-
jes, herhalingen en eenvoudige 
bewoordingen. Speciaal gemaakt 
voor peuters en kleuters door 
Stephan Stoetzer en Hans Schoen. 
De poppenspelers gaan bij elke 
voorstelling de uitdaging aan om 
te zoeken naar de altijd weer ver-
rassende mogelijkheden van het 
spelen met verhalen, materialen 
en mensen. Het visuele en dyna-
mische aspect is de kern van hun 
werk.
Poppentheater Hans Schoen is 
gespecialiseerd in voorstellingen 

voor de allerkleinsten en weet 
precies de juiste toon aan te slaan 
om de kinderen van begin tot het 
eind ademloos te boeien. Maar niet 
alleen de kinderen, de hele familie 
beleeft er pret aan. Voor gezinnen 
met jonge kinderen is het bijwo-
nen van een voorstelling van dit 
theater een heerlijk ontspannen 
uitstapje op maat in de lange 
zomervakantie. Ook grootouders 
met de kleinkinderen beleven er 
veel plezier aan. Na afloop van de 
voorstelling is er voor iedereen een 
gratis glaasje limonade. x

Poppentheater in de grote vakantie

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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regio - Op 6 augustus werd de uit-
spraak van het kort geding gepu-
bliceerd waarover wij op 2 augus-
tus berichtten. De rechter vindt de 
provinciale ontheffing onvoldoende 
onderbouwd en geeft aan op welke 
punten dat beter moet. Er mogen dus 
geen damherten worden gedood, met 
uitzondering van dieren die ziek of 
gewond zijn, tot de Hoor- en Advies-
commissie van de provincie een uit-
spraak heeft gedaan over het bezwaar 
van de Faunabescherming. 

door Ruud Vader 

Het oordeel van de rechter is streng. 
Ze vindt dat er onvoldoende infor-
matie is verstrekt over schades en 
onveiligheid en dat onvoldoende is 
aangetoond waarom andere maatre-
gelen niet of onvoldoende werken. 

Dat laatste had een andere rechter 
op 13 juli 2010 ook al geconstateerd. 
Aanvullende informatie die door de 
provincie werd gegeven tijdens het 
kort geding op 26 juli is evenmin 
als toereikend beoordeeld. De Fau-
nabescherming, die het kort geding 
had aangespannen, is blij met de 
uitspraak. Op haar website kopt ze: 
"Damherten Noord-Holland voorlo-
pig veilig." 

Gemengde reacties
Tegenover de reactie van Fauna-
bescherming staat die van de pro-
vincie: "Het is jammer dat de FBE 

(Fauna Beheer Eenheid) nu niet aan 
de slag kan. Maar de rechter heeft 
zorgvuldig naar dit dossier gekeken 
en aangegeven dat zij op een aan-
tal punten verdere onderbouwing 
nodig acht."
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Damherten voorlopig
weer 'veilig' over straat

De rechter heeft beslist: er mogen voorlopig geen damherten worden gedood, 
met uitzondering van dieren die ziek of gewond zijn (Archieffoto: www.ovmfo-
tografie.nl).

Vervolg zie elders

Waterratten Autosportspektakel
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

WIJN KOPEN?
www.wijnstrateeg.nl

Gekoeld wijnpakhuis. Professioneel advies.
Nu mooie zomerwijnen met extra korting.

Tel. 0252-425110



bloemendaal - Op zondag 12 augustus 
wordt de Zeemijl van Bloemendaal 
georganiseerd. Een zwemwedstrijd 
en prestatietocht voor de kust van 
Bloemendaal over de afstand van een 
hele of halve zeemijl.

Het is de 56ste keer dat de Vrijwilli-
ge Bloemendaalse Reddingsbrigade 
de zeemijl organiseert, traditioneel 
op de tweede zondag in augustus, 
zodat zwemliefhebbers op een ver-
antwoorde manier eens wat verder 
in zee mogen zwemmen. De deel-
nemers kunnen kiezen voor het 
zwemmen van een hele zeemijl 
(1852 meter) in wedstrijdverband 
of voor een prestatietocht over 
een hele of halve zeemijl. Er wordt 
gezwommen tussen de tweede en 
derde bank, begeleid door de boten 
van de reddingsbrigade.

Regels
Ten behoeve van de veiligheid zijn 
er aan deelname de volgende voor-
waarden verbonden:
- De leeftijdgrens voor de hele zee-

mijl is gesteld op 15 jaar. 
- Deelname aan de halve zeemijl op 
12 jaar en in het bezit van minimaal 
zwembrevet A en B.
- Voor de wedstrijddeelname  is een 
sportkeuring verplicht.
- Hoewel de vrijwilligers van de red-
dingsbrigade een oogje in het zeil 
houden, is de deelname aan de -zee-
mijl op eigen risico.

Inschrijven
Men kan zich voor deelname 
inschrijven op donderdag 9 augus-
tus vanaf 10.30 uur op de reddings-
post De Kentering van de Vrijwillige 
Bloemendaalse Reddingsbrigade 
gelegen op de kop van de Zeeweg, 
te herkennen aan het Radio 538 
logo en de oprit naast restaurant 
La Duna. De kosten bedragen voor 
leden van Reddingsbrigade Neder-
land  € 4,- en voor niet-leden € 5,-. 
Omstreeks 12.30 uur zal gezamen-
lijk van de reddingspost De Kente-

ring naar de start worden gelopen, 
deze is afhankelijk van de wind en 
de getijde-stroming. De start vindt 
plaats vanaf het strand omstreeks 
13.00 uur voor de wedstrijdzwem-
mers en 13.05 uur voor de presta-
tiezwemmers.
Natuurlijk staan er bekers gereed 
voor de winnaars in de diverse 
wedstrijdcategorieën, maar voor 
wie niet in de prijzen valt is er een 
mooie herinnering aan hun pres-
tatie. En natuurlijk is er een beker 
voor de grootste groep deelnemers. 
Als het weer te slecht is op 12 augus-
tus wordt de Zeemijl verzet naar 19 
augustus. Inlichtingen hierover kan 
men vinden via www.reddingsbri-
gade-bloemendaal.nl. Hierop kan 
men via de beachcam 24 uur per 
dag zien hoe het met de zee voor het 
strand van Bloemendaal is gesteld. 
Bij twijfel kan men op 12 augustus 
contact opnemen met de Vrijwillige 
Bloemendaalse Reddingsbrigade, 
tel. 023-5732173. Iedereen die niet 
mee zwemt is natuurlijk van harte 
welkom om de deelnemers aan te 
moedigen. x

Vervolg van voorpagina
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Te verwachten is dat dat een hele 
klus gaat worden. Zo zijn gegevens 
over aanrijdingen en bijna aanrij-
dingen met damherten afkomstig 
uit meerdere, niet geïntegreerde, 
registraties die elkaar soms tegen-
spreken, of herten en reeën door 
elkaar halen. En ook over de 
aantallen van die dieren bestaan 
onduidelijkheden.
Voor de Waterleidingduinen is 
men vanaf 2007 afgestapt van het 
schatten van werkelijke aantallen, 
zoals momenteel elders in het land 
nog steeds gebeurt. Dat leidt tot 
hantering van aantallen waarvan 
vriend en vijand het erover eens 
zijn dat het er in werkelijkheid 
(veel) meer zijn. Dat de rechter 
daar meer inzicht in wil heb-
ben lijkt dan ook begrijpelijk. In 
afwachting van de uitslag van de 
bezwaarprocedure in oktober zal 
er voor de herten en degenen die 
zich zorgen maken over inciden-
ten, niets veranderen.
En daarna, afhankelijk van de 
uitkomst van die procedure en of 
daar weer bezwaar tegen wordt 
gemaakt, waarschijnlijk ook nog 
niet. Wel zullen tegen die tijd de 

hekken vanaf Panneland tot Bent-
veld zijn aangelegd. Als de officiële 
uitkomsten van de voorjaarstel-
ling beschikbaar zijn, zullen wij 
daarover nog berichten. 

Even rechtzetten
In het artikel van 2 augustus spre-
ken wij een paar keer over Fau-
nabeheer, terwijl bedoeld wordt 
Faunabescherming. Dit valt wel 
uit de context te halen, maar is 
toch slordig. Faunabeheer bestaat 
niet, wel de Fauna Beheer Een-
heid. Onze excuses daarvoor. Wie 
de uitspraak van de rechter in zijn 
geheel wil lezen, kan die vinden op 
rechtspraak.nl, klikken op uitspra-
ken en registers, dan op uitspra-
ken, dan op zoeken in uitspraken 
en dan invullen LJN: BX3656. x

Waterratten de zee in

Het is de 56ste keer dat de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade de zee-
mijl organiseert, traditioneel op de tweede zondag in augustus (Foto: pr).

haarlem/regio - Provinciale Staten 
van Noord-Holland hebben onlangs 
unaniem het initiatiefvoorstel van de 
Partij voor de Dieren, 'Geen Bijzaak', 
aangenomen om maatregelen te 
nemen die de bijensterfte in Noord-
Holland tegengaan.

Het jaar 2012 is het Jaar van de 
Bij. Bijenhouders, fruittelers en 
natuurliefhebbers waarschuwen 
al jaren dat het slecht gaat met de 
honingbij en de wilde bijen. Een 
normale sterfte van de honingbij 
in de winter is ongeveer 8% maar 
de laatste jaren ligt het sterftecijfer 
boven de 20%. En van de 350 wilde 
bijensoorten die in Nederland nog 
voorkomen zijn er 188 met uitster-
ven bedreigd. 
De provincie gaat het Rijk oproe-
pen het gebruik van de zeer giftige 
en nauwelijks afbreekbare groep 
insecticiden, de neonicotinoïden, te 
beperken en zo nodig te verbieden. 
Ook gaat de provincie een proef 
met bijvriendelijk bermbeheer 
uitvoeren. Bloemrijke wegbermen 
zijn niet alleen leefgebied voor 
wilde bijen maar vormen ook ver-
bindingen tussen gebieden. Daar-
naast gaat de provincie andere ter-
reinbeherende organisaties, zoals 
gemeenten en recreatieschappen 
vragen hun terreinen ook bijvrien-
delijk in te richten. Tot slot gaat de 
provincie de bij toevoegen aan een 
subsidieregeling voor soortenbe-
scherming. Streven is om met deze 
maatregelen een bijenlint door de 
provincie te realiseren en bijen die 

met uitsterven bedreigd zijn een 
kans te geven om te overleven.
Bram van Liere: "Deze massale bij-
ensterfte is verontrustend, omdat 
bijen aan de basis staan van onze 
voedselproductie. De bestuiving 
van fruitbomen is daarvan een dui-
delijk voorbeeld. Daarnaast zijn 
bijen belangrijk voor de biodiver-
siteit: 80% van de plantensoorten 
is afhankelijk van insecten voor 
bestuiving, waarvan de bij veruit 
de belangrijkste is. Belangrijke oor-
zaken van de bijensterfte zijn het 
gebruik van neonicotinoïden en 
voedselgebrek door een tekort aan 
wilde bloemen en diversiteit aan 
gewassen op de akkers". x

Provincie roept het Rijk op tot
maatregelen neonicotinoïden

Motie unaniem aangenomen

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - We reizen heel wat af, 
in Europa, maar ook ver daarbuiten. 
Soms is het handig als je de taal van 
het land waar je op vakantie bent een 
beetje kunt volgen en spreken. 

Maar ook in het eigen werk bij 
contacten met klanten of collega's 
in het buitenland is het prettig om 
met een zekerder gevoel aan een 
gesprek deel te nemen of je schrif-
telijk goed te kunnen uitdrukken. 
Daarnaast is het is ook gewoon leuk 
om een nieuwe taal te leren. Zowel 
beginners als gevorderden kunnen 
in dat geval bij Casca terecht voor 

cursussen Engels, Spaans, Frans, 
Italiaans en zelfs Russisch. Met uit-
zondering van één van de Franse 
Leeskringen, die in de Luifel is, wor-
den alle talencursussen gegeven in 
activiteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, en starten vanaf 
17 september. Men kan zich nu al 
opgeven. Meer informatie of  aan-
melden kan via de website www.
casca.nl of telefonisch, op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur, via tel. 
023-5483828, of  's ochtends bij de 
receptie van de Luifel, gelegen aan 
de Herenweg 96. x

Een talencursus kan 
goed van pas komen

Vakantiereis of werkgesprek

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

haarlem - FIHM geeft een lunch-
concert in de Nieuwe Kerk, Kerks-
plein 36, op zaterdag 11 augustus, 
aanvang 12.30 uur. FIHM staat 
voor Frieda Offerhaus, Ian Shir-
law, Hannah Schluter en Mary 
Zwanikken. Zwanikken en Offer-
haus vormen samen een zangduo, 
gecoached door Hannah Schluter. 
Het accent van het ensemble ligt 
op duetten, maar voor 11 augus-
tus is een afwisselend lichter pro-
gramma samengesteld met duet-
ten van onder andere Schumann 
en Brahms en volksliederen klas-
siek, Jiddish, Gershwin en voorge-
dragen gedichten. x

FIHM legt accent op 
duetten bij concert
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zandvoort - De afgelopen week deed 
reizend theaterfestival in Noord-Hol-
land Karavaan Zandvoort aan Zee 
aan. Het was tevens de afsluitende 
week van het festival 2012. Na Hoorn 
aan Zee en Egmond aan Zee was het 
de beurt aan Zandvoort aan Zee. Het 
Badhuisplein was omgetoverd tot fes-
tivalhart, dat vorige week woensdag 
werd geopend door wethouder Gert 
Toonen. Tot en met zondag werden 
diverse voorstellingen, workshops en 
belevingen verzorgd door de mensen 
van Karavaan. En spreekstalmeester 
Jacob Rens en zijn koe Helena waren 
de rode draad in het festival. Een grote 
hit bij vooral de kinderen.

door Onno van Middelkoop

Waar 'normale' mensen met hun 
hond door het dorp lopen, liep 
Jacob met zijn koe Helena nu door 
het kustdorp. Overal even naar bin-
nen, praatje maken, terrasje pikken, 
dolletje maken, altijd leuke reacties 
oogstend. Dat Karavaan in het dorp 
was, was niet te missen. Op de foto 
met Helena, Helena door de hoepel. 
Het festival bestond overigens ook 
nog eens 20 jaar, reden voor nog 
meer feestvreugde. Vier weken trok 
Karavaan met 600 voorstellingen 
van kust tot kust naar 15 Noord-Hol-
landse gemeenten. De avontuurlijke 
theaterprogrammering trok net als 
vorig jaar ruim 35.000 bezoekers. 
Door de diverse theatervoorstel-
lingen, de openluchtbioscoop, de 

Ruigland Workshops, bouwen aan 
het Zeemonster en de Zeekeuken 
was het een fantastische festivals-
feer. De voorstelling 'Een mond vol 
zand' van Orkater werd opgevoerd 
in de duinen. 

Even wennen
Mensen werden opgevangen op het 
festivalterrein om vervolgens onder 
begeleiding van een gids naar de 
locatie van de voorstelling te wor-
den gebracht. Even wennen voor 
sommigen, die niet goed begrepen 
dat de tocht erheen ook onderdeel 
uitmaakte van de voorstelling. Eén 
avond werd de voorstelling gered 
door bewoners in de omgeving 
nadat de stroom in de duinpan was 
uitgevallen; er mocht bij de mensen 
thuis worden ingeplugd. De voor-
stelling 'Wasteland' van Alexandra 
Broeder was een belevenis. In een 

bus werd het publiek vervoerd, wat 
onderdeel van de voorstelling bleek 
te zijn. Ook niet iedereen bleek hier 
goed tegen te kunnen. Onvergete-
lijk was het voor de meeste mensen 
in ieder geval wel. The Young Gans-
ters speelden het Fenemaplein plat 
met hun voorstelling 'When the shit 
hits the fan'. De set was gesitueerd 
in een Amerikaans Campervillage, 
met werkelijk letterlijk alle toestan-
den die je daar ook kunt aantreffen. 
Omwonenden konden het niet alle-
maal even goed op waarde schatten, 
het publiek genoot des te meer. 
Deze bijzondere editie van Kara-
vaan werd geliefd en gehaat. Daar-
mee lijkt het doel ook bereikt. Als 
theaterkunst omstreden is, dan is 
ze op haar best. Het festival was 
spraakmakend, sommige voorstel-
lingen omstreden en de meningen 
verdeeld. Hulde! x
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een
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Fax: 071-3613226
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www.buijzepers.nl

Omstreden Karavaan is 
theaterkunst op zijn best

Tot en met zondag werden diverse voorstellingen, workshops en belevingen 
verzorgd door de mensen van Karavaan. Spreekstalmeester Jacob Rens en zijn 
koe Helena waren de rode draad in het festival (Foto: www.ovmfotografie.nl).

EHBO kan levens redden

heemstede - Uit onderzoek door de redactie van RTL Nieuws blijkt dat in Haarlem 
ambulances in 2,7 procent van de gevallen te laat komen bij levensbedreigende 
situaties. In Heemstede is dit percentage 1,8 procent. Het zou niet reëel zijn 
om in elke gemeente in Nederland een ambulance te plaatsen. Gelukkig is er 
een oplossing. Men kan zelf een helpende hand toesteken. De cursus van de 
afdeling Heemstede van de Koninklijke EHBO leert daadwerkelijk eerste hulp te 
verlenen. Na de cursus vraagt men zich niet meer af wat men kan doen, maar is 
men in staat aan de slag te gaan. Op donderdag 18 oktober start de cursus weer. 
Voor info of aanmelding kan men terecht bij Karla Groen, tel. 023-5362482 of 
mail karlagroen@planet.nl (Foto: pr). x

heemstede - Op de Open Monumen-
tendag van zaterdag 8 september 
stelt ook de Oude Meelfabriek 
aan de Glipperweg 94 zijn deu-
ren weer open. De voortgang van 
de restauratie van dit industri-
eel monument is te bewonderen. 
Er zijn demonstraties 'Tekenen 
naar de werkelijkheid', 'Sieraden 
emailleren' en 'diverse acryltech-
nieken'. In de open ruimtes van de 
Oude Meelfabriek is een tentoon-
stelling. De werken zijn te koop 
of te huur. In de gerestaureerde 
molen zijn tentoonstellingen met 
een knipoog naar de thematiek 
van de Open Monumentendagen 
'Groen van toen'. Openingstijden 
8 september van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Info, gonnynierman@
planet.nl of 06-22211529. x

Oude Meelfabriek 
stelt deuren open

hoofddorp/regio - Wie binnenkort een 
bezoek wil brengen aan een patiënt 
in het Spaarne Ziekenhuis kan dat 
probleemloos online boeken. Dat is 
het gevolg van een samenwerkings-
verband tussen het Hoofddorpse zie-
kenhuis met de website ziekenhuis-
planner.nl die aangeeft hoe het met 
een patiënt gaat en die nauwkeurig 
uitrekent wie er als bezoeker op welk 
moment op visite komt.

Iedere patiënt kijkt meestal reik-
halzend uit naar bezoek maar de 
praktijk is dat de ene dag er soms 
vier bekenden rondom het bed zit-

ten terwijl de dag erna er niemand 
op bezoek komt.
Met de ziekenhuisplanner site kan 
precies worden bijgehouden hoe-
veel personen er op welk moment 
de zieke komen bezoeken en is het 
mogelijk om het zodanig te plan-
nen dat de patiënt als het even kan 
elke dag bezoek krijgt.
Wie de website wil gebruiken hoeft 
daarvoor niet te betalen en wie ook 
een familielid, vriend, vriendin of 
collega in het Kennemer Gasthuis 
wil bezoeken kan eveneens van de 
gratis website gebruikmaken. x

Bezoek Spaarne Ziekenhuis
straks ook online te regelen

Via een speciale website kan voortaan het ziekenbezoek in het Spaarne Zieken-
huis worden geboekt (Foto: Advance Photography).

heemstede - Iedereen loopt wel eens te 
zingen, met de radio mee of zomaar 
in gedachten. Ook zingen in een koor 
wordt steeds populairder. Casca heeft 
twee koren: één oefent op de woens-
dagmorgen en één op de donderdag-
avond. 

Het donderdagavondkoor kan 
weer wat nieuwe leden gebruiken. 
Een avond per week lekker zingen; 
iedereen kan het en men hoeft er 
zeker geen zangervaring voor te 
hebben. Het repertoire van het 
Casca Koor is heel breed. Pop, musi-
calsongs, jazz, Nederlandstalig en 
eigen nummers van dirigent Peter 

Cammermans passeren de revue. 
De dirigent maakt ook alle vier-
stemmige arrangementen; verras-
send en swingend. Met elkaar gaat 
men steeds beter en gemakkelijker 
zingen in een gezellige sfeer.
Op donderdag 20 september start 
het nieuwe seizoen weer en kan 
men meezingen op Molenwerf-
slaan 9 (gebouw kinderdagopvang 
Molenwerf) van 20.00 tot 22.00 uur. 
Meer informatie of aanmelden kan 
via de website www.casca.nl of tele-
fonisch, op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur, tel. 023-5483828 of  's 
ochtends bij de receptie van de Lui-
fel, Herenweg 96. x

Zingen bij het Casca Koor

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18
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regio - Het aantal klachten over discri-
minatie in Nederland is vorig jaar met 
5,2 procent toegenomen ten opzichte 
van 2010. Het is sinds 2008 de vierde 
opeenvolgende stijging van meldin-
gen bij de anti-discriminatievoor-
zieningen (ADV's). De gezamenlijke 
bureaus en meldpunten registreer-
den in 2011 6.391 klachten, ruim drie-
honderd meer dan een jaar eerder. 
Dat blijkt uit de Kerncijfers 2011, het 
landelijk overzicht van discriminatie-
klachten. 

Met name het aantal klachten over 
discriminatie wegens ras nam vorig 
jaar toe (van 2.572 naar 2.918). Dit 
was tevens de meest voorkomende 
meldingsgrond, net als in eerdere 
jaren. Ook waren er lichte stijgin-
gen bij de gronden leeftijd (van 
675 naar 767) en geslacht (van 478 
naar 542). Daar tegenover stond een 
daling van discriminatieklachten 
over seksuele gerichtheid (van 475 
naar 450), godsdienst (van 401 naar 
349), politieke gezindheid (van 76 
naar 30) en levensovertuiging (van 
31 naar 18).

Arbeidsmarkt
De gemelde discriminatie betrof in 
verreweg de meeste gevallen een 

omstreden behandeling (zoals uit-
sluiting van een dienst of afwijzing 
voor een baan) of vijandige bejege-
ning. De klachten gingen vaak over 
discriminatie op de arbeidsmarkt 
(1.695), op enige afstand gevolgd 
door meldingen over collectieve 
voorzieningen (507) en problemen 
in de wijk (500). Bij collectieve 
voorzieningen gaat het om al dan 
niet vermeende discriminatie door 
instanties, bij wijkproblemen veel-
al over burenruzies. 
Hoewel er in 2011 meer discrimi-
natie is gemeld dan in de voor-
gaande drie jaar, is het aantal van 
6.391 klachten nog maar het topje 
van de ijsberg. Lang niet iedereen 
die geconfronteerd wordt met dis-
criminatie dient een klacht in bij 
een anti-discriminatievoorziening. 
Mensen hebben relatief vaak het 
idee dat melden niet helpt, zijn 
niet op de hoogte van de meldings-
mogelijkheden of zijn bang voor de 
gevolgen van een melding. Om de 
meldingsbereidheid te vergroten, 
treden de anti-discriminatievoor-
zieningen regelmatig naar buiten 
en wordt er samengewerkt met 

tal van andere organisaties. Het is 
onder meer mogelijk om discrimi-
natie te melden bij een anti-discri-
minatievoorziening in de buurt via 
www.discriminatie.nl of de meld-
lijn 0900 - 2 354 354. 

Afwijkend
De cijfers voor Kennemerland wij-
ken enigszins af van het boven-
staande. Er was een daling te zien 
in het aantal klachten dat in 2011 is 
binnengekomen. Relatief gezien is 
het aantal klachten over discrimina-
tie wegens ras gelijk gebleven; ook 
in Kennemerland is dat de meest 
voorkomende meldingsgrond. Stij-
gingen waren er bij de gronden 
leeftijd en seksuele gerichtheid; 
dalingen waren er bij de gronden 
godsdienst en handicap of chroni-
sche ziekte. De manier waarop dis-
criminatie zich uit, zoals uitsluiting 
of pesten en schelden, komt in Ken-
nemerland overeen met hoe dat in 
de rest van het land gebeurt.
Arbeidsmarkt is ook in deze regio 
het terrein waarop de meeste gemel-
de discriminatie incidenten zich 
afspelen, maar openbare ruimte, 
zoals de straat, is een goede tweede. 
Discriminatieklachten over collec-
tieve voorzieningen zijn hier flink 
afgenomen; stijgingen zijn te zien 
bij sport en recreatie en bij politie. 
In Kennemerland vallen daar ook 
klachten over de 100% controles op 
Schiphol onder. x

Omstreden behandeling op 
arbeidsmarkt blijft hoofdklacht

Landelijk lichte stijging van discriminatieklachten in 2011

Hoewel er in 2011 meer discriminatie is gemeld dan in de voorgaande drie jaar, 
is het aantal van 6.391 klachten nog maar het topje van de ijsberg (Foto: pr).

Als door een wesp gestoken reageert de voorzitter van de Stichting Egelop-
vang Haarlem op mijn ingezonden brief van 5 juli jongstleden. Zij bevestigt 
wat ik schreef; namelijk de egelopvang heeft € 7.500,- subsidie van de 
provincie Noord-Holland gehad in 2011.
Blijkbaar vindt mevrouw Elias het niet erg leuk dat iemand dat heeft ont-
dekt en nu wringt zij zich in allerlei bochten om uit te leggen waar die 
subsidie voor was en wat er met die subsidie is gedaan. Zij heeft het in dat 
kader zelfs over smaad en laster; sinds wannneer is de waarheid smaad en 
laster vraag ik mij af. Weet zij eigenlijk wel wat dat is?
Waar de subsidie voor was doet er niet zoveel toe; het gaat erom dat de 
egelopvang het verzweeg in de aankondiging van de collecte. In dat artikel 
stond immers dat de egelopvang helemaal geen subsidie krijgt!
Op die manier hoopte men meer geld op te halen tijdens de collecte; voor-
stelbaar maar niet al te slim want er is altijd wel iemand die achter de 
waarheid komt.

Ik hoop dat de Egelopvang voortaan eerlijker is over dergelijke zaken alvo-
rens men gaat collecteren bij particulieren; deze hebben via de belastingen 
namelijk de verkregen subsidie ook al betaald.
 
R. Draijer

Zandvoort x

Stekelige reactie Egelopvang

Geslaagd tentenkamp

bennebroek - In de bossen van Tilburg werd van zondag 21 juli tot en met zater-
dag 28 juli een kampweek gehouden voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. 
Dit tentenkamp is georganiseerd door 12 vrijwilligers van Jong Nederland Ben-
nebroek met dit jaar een record aantal van 47 jeugdige deelnemers. Thema van 
de kampweek was 'Mexico'. Ook volgend jaar organiseert Jong Nederland in 
eerste vakantieweek Regio Noord een kampweek, dan van zondag 7 juli tot en 
met zaterdag 13 juli. Het nieuwe clubseizoen start zondag 2 september. Meer 
informatie en foto's, www.jnbb.nl of tel. 06-12663069 (Foto: pr). x

zandvoort - Op Circuit Park Zandvoort 
vindt op zaterdag 1 en zondag 2 sep-
tember een bijzonder race-evenement 
plaats: de Historic Grand Prix. Formu-
le 1-bolides uit de periode 1950-1985 
verzorgen een voor Nederland uniek 
racespektakel. 

Ook de historische Formule 2 en 
exotische sport-prototypes geven 
acte de présence. Tijdens dit niet 
te missen weekend is uiteraard ook 
het Delta Lloyd NK HTGT van de 
partij. Het NK Historische Toerwa-
gens & GT's is dé topklasse van de 
Nederlandse historische autosport. 
Geen enkele deelnemer wil de His-
toric Grand Prix missen, waardoor 
er meer dan 40 auto's aan de start 
verschijnen. Het NK staat garant 
voor racenostalgie met herkenbare 
auto's uit vroeger tijden: Porsche, 
Ford, MG, Chevrolet, Lotus, Fiat, 
BMW, Triumph, Morgan, Jaguar, 
Alpine-Renault en natuurlijk de 
Mini Cooper. Toeschouwers wor-

den getrakteerd op spectaculaire 
actie met een bomvol veld met 
oude racers die strijden om elke 
meter. Het Delta Lloyd NK HTGT 
rijdt zowel op zaterdag als op zon-
dag een wedstrijd van 25 minuten. 
Meer info over het Delta Lloyd NK 
HTGT, www.nkhtgt.nl, Meer infor-
matie over de Historic Grand Prix, 
www.historicgrandprix.nl. x

Racenostalgie
Historic Grand Prix Zandvoort

NK HTGT in actie op Zandvoort (Foto: 
pr/Henri van Gelder).

heemstede - Wil men de conditie 
verbeteren of weer beginnen met 
sporten? Bij de sportgroep voor 
55+-ers kan dat. In het afwisselende 
programma, waarbij de groep een 
grote inbreng heeft, komen ver-
schillende sporten aan bod. Alle 
spieren worden gebruikt en er zijn 
veel spelelementen. Zowel man-
nen als vrouwen zijn welkom. De 
sportgroep van Sport en bewegen 
55+ komt wekelijks bij elkaar vanaf 
woensdag 19 september van 20.00 
tot 21.00 uur in de gymzaal aan de 
Van der Waalslaan. Meer info of  
aanmelden kan via www.casca.nl 
of telefonisch, op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur via tel. 023-
5483828 of 's ochtends bij de recep-
tie van de Luifel, Herenweg 96. x

Conditie verbeteren
bij 55+ sportgroep

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem. Voor openluchtheater Caprera 
in Bloemendaal: www.openlucht-
theaterbloemenddaal.nl en 023-
5250050.

Vrijdag 10 augustus

Fortuna

21.00 | De drie enthousiaste 
bandleden staan garant voor een 
optreden met swingende muziek. 
Actuele hits maar ook dance-clas-
sics en bekende meezingers staan 
op de repertoirelijst. € 5,- [18+ en 
legitimatie verplicht]. Holland 
Casino Zandvoort.

Zaterdag 11 augustus

Het Circus van de Nacht

20.15 | Na successen als Cirque 
Stiletto met Ellen ten Damme 
en Circus Hurricane met Hans 
Klok presenteert Stardust Cir-
cus International Yab Yum. De 
makers baseerden zich op de 
bestseller Yab Yum - Het Circus 
van de Nacht waarin oprichter 
Theo Heuft verhaalt over het suc-
ces van 's werelds meest beroem-
de bordeel. € 47,- | € 42,- | € 39,-. 
Stadsschouwburg Haarlem. Noot: 
Ook te zien op woensdag 15, don-
derdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 
18 augustus. 

Crazy Piano's - Let's Go Crazy

20.30 | Spectaculaire show, waar 
muziek en mens één worden 
door de muzikale pianisten die 
op brandweerrode piano's de 
meest verschillende genres ten 
gehore brengen. I.c.m. drummer 
en saxofonist. € 23,50. Theater 
Caprera.

Orgelconcert

15.00 | Andreas Meisner uit Alten-
berg (Duitsland) speelt werken 
van: Guilmant, Lemmens, Liszt, 
Barber en Karg-Elert in de Kathe-
drale Basiliek St. Bavo aan de 
Leidsevaart 146 te Haarlem.

Lunchconcert

12.30 uur | Optreden van FIHM 
met Frieda Offerhaus, Ian Shir-
law, Hannah Schluter en Mary 
Zwanikken in de Nieuwe Kerk 
aan het Nieuwe Kerkplein 36 
te Haarlem. Het accent van het 
ensemble ligt op duetten, maar 
voor 11 augustus is een afwisse-
lend lichter programma samen-
gesteld. De toegang is gratis, 

Zondag 12 augustus

Jaarmarkt

10.00 | Jaarmarkten waarbij meer 
dan 300 kramen het hele cen-
trum van Zandvoort domineren. 
Daarnaast zijn hier de gehele dag 
diverse attracties, straattheater, 
muziekshows en nog veel meer.

Kermisorgel in Draaiorgelmuseum

12.00 | In het Draaiorgelmuseum 
aan de Küppersweg 3 te Haarlem 
is tot 18.00 uur een bijzonder 
kermisorgel te bewonderen. Het 
orgel is in 1926 gebouwd door de 
firma A. Ruth & Sohn in Wald-
kirch in het Zwarte Woud en het 
heeft type-aanduiding Modell 
36C. De toegang is gratis.

zandvoort - In het weekend van 10, 
11 en 12 augustus vindt op Circuit 
Park Zandvoort het Dutch Power Pack 
Festival plaats. Op het befaamde 
duinencircuit in Zandvoort aan Zee 
komen alle topseries uit het Dutch 
Power Pack in actie. Het programma 
wordt verder omlijst door races met 
historische auto's en de sensationele 
Superkarts.

Na een aantal fantastische wedstrij-
den reist Phil Bastiaans als leider in 
het HDI-Gerling Dutch Champion-
ship af naar Zandvoort. De coureur 
van het HTC Porsche Groep Zuid 
Team heeft een voorsprong van 
acht punten op Ricardo van der 
Ende. Het zal spannend worden 
tijdens het Dutch Power Pack Fes-
tival, want inmiddels heeft ook de 
Chevrolet Camaro zich in de voor-
hoede van het startveld weten te 
melden. Duncan Huisman en Max 
Braams wisten de afgelopen drie 
wedstrijden op hun naam te schrij-
ven. De Camaro wordt tijdens het 
Dutch Power Pack Festival voorzien 

van extra winst-gewicht, waardoor 
de zege ook in handen kan vallen 
van het snelle Nissan GT Academy 
Team, dat met een zeer sterke twee-
de seizoenshelft bezig is. Daarbij 
dient dan nog wel afgerekend te 
worden met krachtige GT-racers 
als de Lotus Evora GT4 en Chevro-
let Corvette.

Felle strijd
Na zeven wervelende wedstrijden 
leidt Niels Langeveld het kampi-
oenschap in de Dutch Renault Clio 
Cup. Of de wit-oranje Renault Clio 
van het Certainty Racing Team ook 
tijdens het Dutch Power Pack Fes-
tival als eerste over de finishlijn 
komt, valt nog te bezien, want ook 
Marcel Dekker, Sebastiaan Bleeke-
molen en Melvin de Groot hebben 
dit seizoen al van de champagne 
mogen proeven en zij willen dan 
ook tijdens het weekend maximaal 
scoren. Daarnaast wordt er fel om 

de punten gestreden in de Olympia 
Cup. Hier is het Oranjedak-coureur 
Ruud Steenmetz die aan de leiding 
gaat, gevolgd door Edgar van der 
Ende.
Een andere topserie op het pro-
gramma is de Formido Swift Cup. 
In deze merkencup voor begin-
nende coureurs wordt met gelijk-
waardige Suzuki Swift Sport boli-
des gestreden om elke centimeter 
van het Zandvoortse asfalt. Jeffrey 
Rademaker gaat voor het Coronel 
Racing Team aan de leiding in de 
Swift-stand. Tommy van Erp bezet 
de tweede stek in het kampioen-
schap, gevolgd door David Verzijl-
bergen. Er staan twee manches op 
het raceschema.

Slipstream gevechten
Vanzelfsprekend mag ook het 
Dutch Formula Ford Champion-
ship niet ontbreken bij een race-
spektakel als het Dutch Power Pack 
Festival. De serie staat bekend om 
close racing en veel slipstream 
gevechten. Het wordt een belang-
rijk weekend, want het evenement 
telt als een-na-laatste stop voor de 
Formule Ford-finale tijdens de For-

mido Finaleraces en elke punt zal 
dus van belang zijn. Zeker nu Bart 
van Os én Michel Florie met een 
gelijk aantal punten bovenaan de 
stand staan.
Ook de meest diverse raceklasse 
van het Dutch Power Pack, het 
Burando Production Open, komt 
met drie wedstrijden in actie. Er 
wordt gestreden in verschillende 
divisies, waardoor er met auto's 
als de BMW 130i Cup, Volvo 850, 
Alfa Romeo 156, BMW 123d, Mini 
Cooper en Ginetta G40 een mooi en 
gevarieerd startveld zijn opwach-
ting maakt. Speciale aandacht is er 
tijdens het Dutch Power Pack Festi-
val voor de International Superkart 
Series. Ruim 25 Superkarts maken 
tijdens dit weekend hun opwach-
ting op de Zandvoortse racepiste. De 
beleving is sensationeel, getuige de 
snelheid waarmee de relatief lichte 
karts over het circuit razen. Met 
100 pk op de kleine achterwielen 
rijden deze 'bommetjes' al snel ron-
detijden die in de buurt komen van 
de Formule 3. Ook liefhebbers van 
historisch racemateriaal worden op 
hun wenken bediend met de komst 
van de Historic Monoposto Racing 
serie. Deze klasse biedt een gevari-
eerd startveld met formuleauto's 
uit het verleden. Twee races staan 
op het programma voor de serie die 
het strijdtoneel is voor klassiekers 
als de Formule Ford 1600, Formule 
Vee en Formule Ford 2000.

Aanbieding
Samenvattend is het Dutch Power 
Pack Festival een niet te missen 
spektakel voor de racefans. Speci-
aal voor deze raceliefhebbers heeft 
de organisatie van het Dutch Power 
Pack een speciale aanbieding. Zo 
kost een weekend-paddockkaart, 
met toegang tot hoofdtribune, dui-
nen, pitsdak en rennerskwartier 
slechts € 25,-. Kinderen tot 12 jaar, 
onder begeleiding van een volwas-
sene, ontvangen vijftig procent kor-
ting op een paddockkaart. De week-
end-paddockkaart is geldig vanaf 
vrijdag 10 tot en met zondag 12 
augustus. Tickets zijn aan te schaf-
fen via www.circuit-zandvoort.nl 
of via een van de Primera winkels. 
Kinderen tot 12 jaar, onder begelei-
ding van een volwassene, hoeven 
geen duinkaart te kopen. x

Zomers autosportspektakel
Dutch Power Pack Festival belooft wervelende wedstrijden

Speciale aandacht is er tijdens het Dutch Power Pack Festival voor de Interna-
tional Superkart Series (Foto: pr/Chris Schotanus).

Weijers goes 'Jazz'

haarlem - Yvonne Weijers treedt op tijdens Haarlem Jazz. Haarlem Jazz and more 
is dit jaar van donderdag 16 tot zaterdag 18 augustus. Korter dan andere jaren, 
maar gelukkig is het festival er gewoon weer. De eerste dag (donderdag) treedt 
zangeres Yvonne Weijers op met haar Latin & Jazz band in Jazzklup van Beinum 
(naast de Philharmonie). Met Pieter van Santen op piano, Jacko Schoonder-
woerd op contrabas en Ruud Eeuwen speelt saxofoon. Het optreden is van 21.00 
tot 00.00 uur. Meer weten, www.yvonneweijers.nl (Foto: pr). x

haarlem - In september van dit jaar 
brengt Hugh Cornwell, oud-frontman 
van The Stranglers zijn nieuwe plaat 
'Totem And Taboo' uit. Het album 
werd opgenomen en gemixt met pro-
ductie-legende Steve Albini (Nirvana, 
Pixies). De bijbehorende tour brengt 
hem op woensdag 31 oktober in het 
Patronaat.

Het Haarlemse live optreden zal 
natuurlijk grotendeels in het teken 
staan van deze plaat, maar ook het 
bekende werk komt aan de beurt. 
De show bestaat uit twee sets, één 
waarbij het nieuwe album aan bod 
komt en een tweede waarbij Corn-
well de fameuze tweede Stranglers 
LP 'No More Heroes' (1977) in zijn 
volledigheid zal spelen, met toe-
voeging van een toetsenist aan de 
bezetting.
Hugh Cornwell mag zich rekenen 
tot de beste songwriters en live 
performers van Groot Britannië. 
Als originele zanger, gitarist en 
songwriter van de Britse punk-
rock band The Stranglers scoorde 
hij tien hit albums en 21 to-40 
singles, zoals Peaches, No More 
Heroes, Golden Brown, Always The 
Sun, Grip, Nice N Sleazy, Duchess 
en No Mercy.
Woensdag 31 oktober, aanvang 
20.00 uur: Hugh Cornwell, 'Totem 
And Taboo/No More Heroes Tour + 
Support'. Kaarten á € 15,- (ex fee) 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar via www.patronaat.nl. x

'Totem And Taboo en
No More Heroes Tour'

Hugh Cornwall live in Patronaat

Oud-frontman van The Stranglers, 
Hugh Cornwell (Foto: pr).
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Restaurant in 
het centrum van 
Zandvoort zoekt 

BEDIENINGS-
PERSONEEL
Tel: 06-53757618

na 13.00 uur bellen. 

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP
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haarlem - Terwijl het Mauritshuis in 
Den Haag wordt uitbreid en gere-
noveerd is de collectie elders te 
zien. Een aantal topstukken van 
Haarlemse meesters heeft onder-
dak gevonden in het Frans Hals 
Museum. Medio 2014 hoopt het 
geheel vernieuwde Mauritshuis te 
heropenen. Tot die tijd zijn deze 
schilderijen te bewonderen in het 
Frans Hals Museum.

Zo zijn er onder andere vijf schil-
derijen van Jan Miense Molenaer 
(Haarlem 1610/11-Haarlem 1668) 

te zien die samen staan voor de 
vijf zintuigen: gevoel, smaak, 
reuk, zicht en gehoor. Een dame 
die op het punt staat met een 
schoen de man op zijn hoofd te 
slaan, verbeeldt het gevoel. De 
scène bij kaarslicht staat voor het 
zicht. Het gehoor wordt uitge-
beeld door de zingende man met 
rode hoed. De reuk is niet te mis-
sen: een vrouw veegt de billen van 
een kind schoon, terwijl de man 
die erbij zit zijn neus dichtknijpt. 

De man die een flinke teug neemt 
uit zijn bierkan, symboliseert de 
smaak. Molenaer was ongeveer 27 
jaar oud toen hij deze vijf schilde-
rijen maakte.
Naast werk van Jan Miense Mole-
naer hangt er in het museum ook 
een jongensportretje van Jan de 
Bray, een duinlandschap van Pie-
ter Post, een landschap met jagers 
van Pieter van Laer en een kroeg-
scène van Adriaen van Ostade die 
werd voltooid door Cornelis Dus-
art. 
De schilderijen zijn te herkennen 
aan het opschrift Meesters uit het 
Mauritshuis.
Openingstijden van het Frans 
Hals Museum aan het Groot Hei-
ligland 62 zijn van dinsdag tot en 
met zaterdag van 11.00 tot 17.00 
uur en op zon- en feestdagen van 
12.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
franshalsmuseum.nl. x

'Meesters uit het Mauritshuis'
Onderdak voor Haarlemmers in Frans Hals Museum

Jan Miense Molenaar - Het gevoel, 1637 (Collectie Mauritshuis).

Jan Miense Molenaar - Het zicht, 1637 (Collectie Mauritshuis). x

heemstede - De cursussen op het 
gebied van beeldende vorming wor-
den gegeven door docenten bij Casca, 
die hun sporen als kunstenaar al lang 
verdiend hebben. Ze dagen deelne-
mers uit om talent steeds verder te 
ontwikkelen. Plezier hebben staat 
hierbij voorop.

Het is heerlijk om eens iets heel 
anders te doen samen met ande-
ren. Plezier in creativiteit en die van 
anderen zorgt ervoor dat men meer 
kan dan aanvankelijk zelf bedacht. 
Beginner of (ver)gevorderd; op alle 
niveaus krijgt talent de ruimte. Op 
een groot aantal cursussen zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Ze starten in 
de week van 17 tot 21 september 
en duren een heel seizoen.
Bij het Schilderen met olie-, acryl- 
en aquarelverf door Marianne 
Vrijdags op maandagavond , Open 
Atelier door Ietje Rijnsburger op 
maandagochtend, Open Atelier 
door Max Koning op woensdagoch-
tend, Schilderen met olieverf door 
Gemma van Schendelen op dins-
dagmiddag, Tekenen en schilderen 
door Jeannette de Bruin op donder-
dagmiddag, Tekenen en schilderen 

door Dominica Dogge op vrijdag-
middag, Aquarelleren en tekenen 
door Caroline Aarens op maandag- 
of vrijdagochtend, Expressief schil-
deren door Jacqueline Emmens op 
vrijdagochtend en De Klare Lijn en 
het gekleurde pallet (keus tussen 
tekenen of schilderen) door Max 
Koning is op donderdagochtend 
zijn nog plaatsen vrij.
De lessen worden gegeven in de ate-
liers boven in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11. Meer informatie vindt men op 
www.casca.nl of vraag om de infor-
matiefolders. De korte cursussen 
met onder meer nana's maken en 
zilversieraden, vindt men in de fol-
der die uitkomt en huis-aan-huis 
wordt verspreid in Heemstede in de 
laatste week van de zomervakantie. 
Men kan deze dan ook even opha-
len bij één van de Casca-locaties of 
de bibliotheek of het Raadhuis van 
Heemstede. Meer informatie of aan-
melden kan via de website www.
casca.nl of telefonisch, op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 
023-5483828 of 's ochtends bij de 
receptie van de Luifel, Herenweg 
96. x

Ontwikkel talenten 
met plezier voorop

Nog een aantal plaatsen vrij

 Beginner of (ver)gevorderd; op alle niveaus krijgt talent de ruimte (Foto: pr).

spaarndam - Komende zaterdag is 
alweer de laatste Spaarndamse kunst-
markt van dit jaar. Rond 16.00 uur zul-
len de kunstmarktprijzen worden ver-
loot. Tot die tijd speelt Pit Hermans op 
haar cimbalon en geven om 14.00 uur 
twee bevlogen musici in de Oude kerk 
een concert. Onder de kunstenaars 
weer heel verschillende technieken 
en stijlen. Beeldhouwers, keramis-
ten, glaskunstenaars, schilders en 
tekenaars bevolken de kramen.

door Fred Dukker

Ook zaterdag weer de hele dag 
muziek van goede kwaliteit op de 
markt. Pit Hermans (1966) woont  
in Amsterdam en speelt  de Roe-
meense-Hongaarse cimbalom en 
de Appenzeller hackbrett. Ook is 

zij singer-songwriter in gipsy-stijl, 
zichzelf begeleidend  op cymbaal of 
akoestische gitaar. Ze speelde op de 
piano en basgitaar tot 1997.  Na als 
journalist acht jaar voor culturele 
tijdschriften te hebben geschreven 
maakte ze de overstap in 1998 naar 
de muziek. De cymbaal werd haar 
belangrijkste instrument. Naast de 
cymbaal zingt ze en speelt ze basgi-
taar, viool en tzouras.

Arte Duo in concert
In het kunstmarktconcert om 14:00 
uur spelen Aubrey Snell op Saxofoon 
en Lineke Lever op piano. Opgericht 
in 2001, vierde het Arte Duo vorig 
jaar jaar zijn tienjarig bestaan. Saxo-
foniste Aubrey Snell en pianiste 
Lineke Lever leerden elkaar ken-
nen aan het Utrechts Conservato-

rium. Tien jaar verder heeft het duo 
inmiddels menig wereldpremière 
op zijn naam staan. In de klassieke 
muziek is de combinatie van saxo-

foon en piano ietwat exotisch en 
het Arte Duo vroeg daarom diverse 
Nederlandse componisten, zoals 
Chiel Meijering, Marijn Simons en 
David Dramm, het repertoire voor 
hun ensemble uit te breiden. Het 
resultaat bestaat inmiddels uit zo'n 
twintig nieuwe werken voor saxo-
foon en piano. 

Prijzen en puzzeltochten
Iedere bezoeker kan op de markt op 
een kaartje zijn/haar naam en adres 
achterlaten. Rond 16.00 uur op deze 
laatste marktdag wordt door Marga 
Kranendonk, een vertegenwoordi-
ger van de dorpsraad, de winnaar 
geloot, die met een fraai kunstwerk 
naar huis gaan. Deelname is koste-
loos en niet alleen voor de degenen 
die een aankoop doen. Iedereen kan 

meedoen. Wie naar de Spaarndamse 
kunstmarkt komt, kan het beste de 
fiets, de bus (lijn 14) of de benenwa-
gen nemen en de auto thuis laten. 
Direct bij de markt is geen parkeer-
ruimte.
''Het was een bewogen kunstmarkt-
jaar", aldus organisator Paul Marsel-
je. "Voor de eerste keer in 42 edities 
ging een markt in juli vanwege het 
het slechte weer niet door, maar de 
ander marktdagen waren een succes. 
Ook afgelopen zaterdag was er veel 
publiek en zag je de kunstenaars in 
druk gesprek met de bezoekers."
De markt is open van 10.00 tot 17.00 
uur, Locatie is Westkolk in Spaarn-
dam-west. Het concert begint om 
14.00 uur, toegang is € 5,-. Kinderen 
tot 12 jaar gratis. Zie verder www.
marselje.nl/kunstmarkten. x

Laatste Spaarndamse markt na 'bewogen kunstmarktjaar'
Muziek en kunst gaan weer hand in hand

In het kunstmarktconcert om 14:00 
uur spelen Aubrey Snell op Saxofoon 
en Lineke Lever op piano (Foto: pr).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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vogelenzang/regio - Het dorp Vogelen-
zang, dat recent nog herdacht dat het 
75 jaar geleden 28.000 padvinders en 
650.000 bezoekers ontving tijdens de 
Wereld Jamboree, raakt tegen wil en 
dank weer terug in zijn isolement. In 
december verdwijnt de laatste bus 
door het dorp en daarmee - nadat Con-
nexxion in december vorig jaar lijn 81 
van Bloemendaal-Dorp naar Haarlem 
eruit haalde - praktisch ook de laatste 
bus uit de gemeente. Nu rijdt alleen 
lijn 81 nog vanaf NS Station Haarlem 
via Overveen en Bloemendaal aan Zee 
naar Zandvoort.

door Michiel Rehwinkel

Lijn 90, die via Station Heemstede-
Aerdenhout door Vogelenzang 
rijdt, komt in handen van Arriva. 
Die wijzigt de lijn in een route die 
vanuit Den Haag via Hillegom naar 
Nieuw-Vennep gaat. Eerder dit jaar 
besloot de provincie Zuid-Holland 
het contract met Connexxion niet 

meer te verlengen en deze uit te 
besteden aan Arriva. "Als het straks 
in handen komt van Arriva wordt 
het er allemaal echt niet beter op", 
verzuchtte een chauffeur onlangs 
nog kort voor vertrek van de 90 
vanaf NS Station Haarlem. De man 
krijgt helaas gelijk.

Route
Lijn 90 rijdt van Den Haag via 
Wassenaar (waaronder Duinrell), 
Katwijk, Noordwijk en verder via 
Noordwijkerhout, De Zilk en Voge-
lenzang binnendoor naar Heem-
stede en Haarlem en vice versa. Het 
is één van de langste buslijnen in 
Nederland die bij iedere halte stopt; 
een volledige rit van Den Haag naar 
Haarlem duurt ruim twee uur. De 
lijn komt door diverse natuurgebie-
den en wordt daarom door velen als 

één van de mooiste lijnen bestem-
peld. De halte Waterleiding bij de 
ingang Oase van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen is dan ook 
ongeacht welke dag van de week 

oplage 30.735 exemplaren

Kennemerland Zuid
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Terug in isolement?
Dankzij Arriva geen bus meer door Vogelenzang

Buslijn 90 rijdt vanaf 9 december na De Zilk via Hillegom naar Nieuw-Vennep, 
dus niet meer naar Haarlem en daarmee ook niet meer door Vogelenzang (Foto: 
R.S.P. ©2012).

bloemendaal - Een 23-jarige en een 
28-jarige man, beiden afkomstig 
uit Roemenie, zijn vrijdagavond 
om 20.45 uur aangehouden op 
de Kleverlaan. Een getuige had 
de mannen in de omgeving van 
de Verbindingsweg. Zij gaf aan 
dat zij dezelfde mannen een 
aantal minuten daarvoor op het 
Achterompaadje had gezien. Bij 
een woning bleek een raampje 
geforceerd te zijn. Er bleek te zijn 
ingebroken. De twee mannen die 
voldeden aan het signalement 
werden door agenten aangetrof-
fen op de Kleverlaan. Zij werden 
aangehouden op verdenking van 
inbraak. x

Inbrekers (1)

heemstede - Een alerte getuige 
meldde vorige week woensdag-
morgen dat er mogelijk zou wor-
den ingebroken in een woning 
aan de Zandvoortselaan. De poli-
tie is direct met meerdere eenhe-
den naar de woning toe gegaan 
en heeft de omgeving afgeblokt. 
Er bleken drie verdachten in de 
woning aanwezig te zijn. Één van 
hen kwam direct op aanroepen 
tevoorschijn en werd aangehou-
den. Een andere verdachte gaf 
zich over op 'aanblaffen' door een 
politiehond en de derde verdach-
te had zich geprobeerd te verstop-
pen maar werd door een politie-
man gevonden en aangehouden. 
Het is niet bekend of het drietal 
iets heeft kunnen buit maken. De 
drie verdachten, Zuid-Amerika-
nen van rond de 20 jaar zonder 
vaste woon- of verblijfplaats, wer-
den ingesloten voor nader onder-
zoek. x

Inbrekers (2)

Vervolg zie elders

Baggeren

Zandkunst

Specialisten bij uitvaartverzorging en rouwverwerking

Zie elders in
deze krant

Tel. 023 538 22 77

HAARLEM

WWW.VANDERVLUGT.NL
BALKONBEGLAZING
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Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat   9.800 km 2011

Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 58.000 km 2010

Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000  

Bentley Continental Coupé 47.000 km 2006

BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011

BMW 120I Cabriolet Automaat 69.000 km 2008

BMW 530D GT High Exe 68.000 km 2009

BMW 530D Touring X Drive 24.000 km 2011

BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007

Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren  nieuw model      100 km 2012

Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001

Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009

Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio  nieuw model 29.000 km 2010

Jaguar XK8 Convertible 42.000 km 2006

Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Overland 19.000 km 2011

Jeep Wrangler 4 deurs       5 stuks 2007-2012

Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons   16.000 km 2010

Lexus RX 450 Hybrid 4x4      500 km 2011

Mercedes-Benz SLS AMG      600 km 2011

Mini Cooper Mayfair 50 years 19.000 km 2010

Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 18.000 km 2011

Porsche Boxster S Tiptronic   9.000 km 2008

Porsche Cayenne S nieuw model   4.800 km 2011

Porsche Panamera PDK 27.000 km 2011

Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009

Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006

Range Rover Evoque 2.2 TD4 Prestige 9.000 km 2011

Range Rover TDV8 4.4 Autobiography 39.000 km 2011

Volkswagen Touran 1.4 TSI Automaat 7-persoons   19.800 km 2011

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl



bloemendaal - Het watersysteem van 
de gemeente Bloemendaal moet aan 
veiligheidseisen van de toekomst 
voldoen. Door de combinatie van een 
stijgende zeespiegel, toenemende 
bebouwing, intensivering van neer-
slag en dalend land is het noodzake-
lijk dat (regen)water snel en effectief 
afgevoerd kan worden. Op 2 augustus 
schreven we al over vernieuwing van 
het rioolstelsel waardoor de intense 
regenbui op 14 juli goed kon wor-
den verwerkt. Maar ook ondiepe of 
verstopte watergangen kunnen een 
obstakel vormen en moeten dus uit-
gebaggerd worden. Bloemendaal en 
hoogheemraadschap Rijnland willen 
eind 2012 het complete watersysteem 
van Bloemendaal weer in een goede 
staat van onderhoud hebben.

door Ruud Vader

Baggeren, oftewel het uitdiepen 
van de watergangen, wordt gedaan 
om de waterkwaliteit te verbeteren 
en de afvoer van (regen)water te 
bevorderen. Ieder jaar komt er door 
plantaardig afval zoals bladeren en 
door bezonken slib een laagje op de 
bodem van watergangen bij. Uitein-
delijk zorgt dit ervoor dat deze steeds 
ondieper wordt. Daarom moet 
die laag zo nu en dan verwijderd 
worden. In Bloemendaal werd het 
hoog tijd voor een dergelijke onder-
houdsbeurt. In 2004 zijn een aantal 
primaire watergangen gebaggerd, 
in 2007 is het baggerplan geactuali-
seerd en eind 2007 is de vijver voor 
het gemeentehuis onder handen 
genomen. Verder was er echter nog 
niets gebeurd, dus om ook in de toe-
komst voor droge voeten en schoon 
water te blijven zorgen, is het nodig 
dat de watergangen uitgediept wor-
den. Het project is in oktober 2011 
van start gegaan. Inmiddels is de 
toplaag van het westelijk perceel 
van Leyduin verwijderd en naar het 
Reinaldapark in Haarlem vervoerd. 
Het oostelijk perceel is in gereed-
heid gebracht voor ontvangst van 
de baggerspecie.

Drie technieken
Ook de waterkwaliteit verbetert 
als watergangen dieper zijn en dus 

een betere doorstroming van water 
hebben. Goed voor de flora en fauna 
dus. Helaas kan het uitvoeren van 
een baggerwerk ook een risico voor 
de aanwezige flora en fauna zijn. 
Bij het baggerwerk in Bloemendaal 
wordt daarom nauw samengewerkt 
met een deskundig ecoloog en wor-
den alle regels en wetgeving op het 

gebied van flora en fauna nage-
leefd.
Worden er veel spannende dingen 
gevonden tijdens het baggeren, 
zoals bijvoorbeeld oud oorlogstuig? 
Jan Kamminga (projectleider): "Nee, 
dat valt heel erg mee. Er waren 
inderdaad geruchten over mogelij-
ke wapens, maar die hebben we tot 
nu niet gevonden. Wel hebben we 
modder uit het Bispinckpark opge-
slagen voor nader archeologisch 
onderzoek."
Er zijn verschillende manieren om 
te baggeren. Bij mechanisch bag-
geren vanaf het water staat er een 
kraan op een ponton, die de bagger 
opschept en in een beunbak - een 
boot voor vervoer van bagger - stort. 
Deze beunbak vervoert de bagger 
over het water naar de plaats waar 
de bagger verwerkt zal worden. Je 
kunt ook mechanisch baggeren 

vanaf de kant. Bij deze manier van 
baggeren wordt gebruik gemaakt 
van een schuifboot die alle bagger 
naar één punt schuift. Vanaf dit punt 
wordt vervolgens door een kraan 
die op de kant staat de bagger opge-
schept en in vrachtwagens geladen. 
Tenslotte kun je hydraulisch bagge-
ren. Dit betekent dat de bagger door 

een grote slang wordt opgezogen en 
wordt weggepompt naar het depot, 
of naar het vervoersmiddel waar-
mee de bagger wordt verplaatst 
naar de verwerkingsplaats. Meer 
gegevens, kaarten en de planning 
zijn te vinden op de website bagger-
eninbloemendaal.nl.

Vragen
Op de website staan ook veel gestel-
de vragen. Of je van baggeren hinder 
ondervindt bijvoorbeeld. Dat geldt 
in beperkte mate voor de scheep-
vaart als er tijdelijke stremmingen 
zijn. Of het erg stinkt. Dat valt heel 
erg mee. Of de baggerspecie scha-
delijk is voor de gezondheid. Dat 
is tot nu toe niet gebleken, maar 
wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden. Ook zijn er bewoners 
die vragen waarom er bij hen niet 
wordt gebaggerd. Het antwoord op 
die vraag is verrassend eenvoudig: 
als er niet wordt gebaggerd zijn 
de waterganger ter plaatse diep 
genoeg. Dan hoeft het niet. x

Nieuws donderdag 16 augustus 2012 3

bloemendaal/regio - Ondanks de 
vakantieperiode werd er op maandag 
13 augustus driftig overleg gevoerd 
om te bekijken of of het tij voor Voge-
lenzang en de Zilk nog te keren is. 
Henk Schell (PvdA) en André Burger 
(CDA) bekeken met burgemeester 
Ruud Nederveen en OV ambtenaar 
Nico den Hertog wat er nog kan wor-
den ondernomen. Het Bloemendaal-
se college gaat er in ieder geval een 
brief over sturen aan Gedeputeerde 
Staten.

door Ruud Vader

Verder spraken de raadsleden met 
Peter Barnhoorn (dorpsraad Voge-
lenzang) en Joop Abrahamsen 
(dorpsraad Bennebroek). Die gaan 
ook diverse instanties benaderen 
om te bepleiten dat lijn 90 toch 
Vogelenzang zal blijven aandoen. 
Veel hoop is er eigenlijk niet. Henk 
Schell: "Volgens de concessie mag 
Arriva, als daar redenen voor zijn, 
een route aanpassen. Maar er komt 
in september nog een definitief 
besluit van een stuurgroep, daar 
willen we proberen nog invloed op 
uit te oefenen. Ook de gemeente-
raad van Noordwijkerhout maakt 
zich op om dit te doen."

Dan is er nog de Regionale Over-
leg Commissie Openbaar Vervoer 
(Rocov-NH). Die heeft inmiddels 
contact opgenomen met de provin-
cie Noord-Holland en Connexion 
om OV alternatieven voor Vogelen-
zang te onderzoeken. Daar is ook de 
Haarlemmer Frank Visser (Tweede 
Kamerlid voor de ChristenUnie) 
mee bezig. In een persbericht pleit 
hij voor het bezien of station Ben-
nebroek-Vogelenzang heropend 
kan worden. x

Reacties op Buslijn 90

Ook veel Haarlemmers maken voor het 
dagelijkse woon-werkverkeer gebruik 
van lijn 90 (Foto: R.S.P. ©2012).

Lezersreactie: "De bestaande bus-
lijnen zijn aanbesteed tussen Con-
nexxion en Arriva. Arriva zegt het 
busvervoer in deze regio goedkoper 
te kunnen doen en wint. Dan de 
verrassing: ze gaan helemaal niet 
de bestaande buslijnen uitvoeren, 
dat is ze te duur. Dat is oplichting: 
tijdens de wedstrijd de spelregels 
veranderen! De provincie (Zuid-Hol-
land, -red.) stinkt erin en de busrei-
ziger is de dupe." Touché… x

'Oplichting'

populair, maar ook veel forenzen 
maken dagelijks gebruik van lijn 
90. Dan gaat het bijvoorbeeld vanaf 
Haarlem vooral om de eindbestem-
mingen De Tiltenberg (het Groot 
Seminarie in Vogelenzang, -red.), 
Noordwijkerhout en Noordwijk. 
Bestemmingen die met het open-
baar vervoer alleen per bus bereik-
baar zijn.

Politiek
De ChristenUnie, overigens niet 
vertegenwoordigd in de gemeen-
teraad van Bloemendaal en Haar-
lem, wil dat bekeken wordt of 
station Bennebroek-Vogelenzang 
heropend kan worden. "De bus rijdt 
maar één keer per uur en doet er 24 
minuten over om bij station Haar-
lem te komen. Met de trein zou het 
zes minuten worden en twee keer 
er uur. De reistijd naar Leiden zou 
ook tien minuten korter worden. 
Dat is interessant voor nieuwe rei-
zigers", aldus Haarlemmer Frank 
Visser, kandidaat Kamerlid voor de 
ChristenUnie.
Allemaal leuk en aardig, maar de 
bus rijdt tenminste nog dóór het 
dorp Vogelenzang en het voorma-
lige station ligt daar toch nog een 

eindje vandaan. Het zou voor som-
mige Vogelenzangers misschien 
een pleister op de wonde zijn, maar 
voor ouderen en minder validen 
blijft het een aderlating.
De provincie Noord-Holland is wel 
in overleg met Connexxion op 
zoek naar een oplossing. De loka-
le fracties van de PvdA en CDA in 
Bloemendaal willen daarnaast dat 
het college van B & W actie onder-
neemt. Opties zouden het doortrek-
ken van lijn 4 vanaf Heemstede De 
Glip kunnen zijn, of de buurtbus 
die momenteel tussen Bennebroek 
en Hoofddorp pendelt. x

Vervolg van voorpagina

Baggerproject op schema
Geen spannende vondsten bij het uitdiepen

Bij het hertenkamp aan de Brederodelaan wordt gebruik gemaakt van een 
schuifboot. Die schuift de specie naar een plek waar het vanaf de kant met een 
kraan kan worden opgeschept en in een vrachtwagen wordt gestort (Foto's: Ruud 
Vader).

(Foto: Ruud Vader). x
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regio - In het 'Faunabeheerplan 
damhert Noord- en Zuid-Holland' is 
beschreven hoe vanaf de jaren vijftig 
in Zuid-Kennemerland damherten 
zijn uitgezet. Daarover zegt artikel 14 
lid 1 van de Flora en Fauna Wet: "Het 
is verboden dieren of eieren van die-
ren in de vrije natuur uit te zetten." 
Nu zal het met eieren van damherten 
nog wel mee vallen, maar het is dui-
delijk dat het uitzetten van herten zelf 
strafbaar is.

door Ruud Vader

Daarom heeft de democratisch actie-
ve Heemstedenaar Henk Kruijer 
aangifte gedaan tegen Amsterdam. 
Door het nalaten van maatregelen 
wordt volgens hem namelijk bij 
voortduring een misdrijf begaan.
Je kunt damherten lieve dieren vin-
den of er overlast van ondervinden. 
Of allebei. Discussie over maatrege-
len slepen zich al jaren voort en 
ondertussen nemen incidenten met 
deze dieren hand over hand toe. Op 
10 augustus schrijft Meindert Fen-
nema (raadslid voor GroenLinks in 
Bloemendaal) er een column over in 
de Volkskrant: "Vindt u het afschie-
ten van herten zielig? U bent zeker 
Amsterdammer."
Voor Kruijer is het al op 8 augus-
tus genoeg. Hij stuurt die dag een 
aangifte aan Mr B.W.J. Steensma, 
hoofdofficier van justitie in Haar-
lem. Daarmee doet hij aangifte van: 
"Het opzettelijk uitzetten van die-
ren (damherten) in de vrije natuur 
(in de Amsterdamse Waterleiding-

duinen), als een misdrijf strafbaar 
gesteld in art. 14 Flora- en fauna-
wet (…), gepleegd door onbekende 
daders en medegepleegd door het 
gemeentebestuur van de gemeen-
te Amsterdam, eigenaar van de 
AWD."

Functioneel Parket
In een toelichting stelt Kruijer: "Het 
bestuur van de gemeente Amster-

dam, eigenaar van de AWD, is niet 
onmiddellijk tegen deze criminele 
uitzetting van damherten op zijn 
terrein opgetreden hoewel dat in 
zijn vermogen lag, door deze herten 
te vangen en/of te doden. Integen-
deel: Dat bestuur heeft de damher-
ten letterlijk op hun beloop gelaten. 
De gemeenteraad van Amsterdam 
heeft in 2004 zelfs besloten dat de 
damherten in de AWD gedurende 
de komende vijf jaren niet afge-
schoten mochten worden. Met als 
voorspelbaar gevolg - in de AWD 
ontbreken natuurlijke vijanden 
van het damhert - dat de populatie 
ca. elke 3 jaren in grootte blijft ver-
dubbelen en in snel toenemende 
mate overlast/schade en verkeers-
gevaar voor/in de omgeving van 
de AWD oplevert. Het bestuur van 
de gemeente Amsterdam, hoewel 
geheel in staat om de criminele 
uitzettingen van damherten in de 
AWD op korte termijn te beëindi-
gen, heeft deze criminele uitzet-
tingen integendeel aanvaard en 
bestendigd en daarmee ook aange-
moedigd. Het gemeentebestuur van 
Amsterdam is dan ook opzettelijk 
medepleger van het hierbij door 
mij aangegeven misdrijf."
De aangifte wordt door Haarlem 
doorgestuurd aan het Haagse 
Functioneel Parket voor Flora en 
Fauna aangelegenheden. Dat gaat 
nu bezien of er een strafrechtelijk 
onderzoek moet komen. x
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Aangifte van 'misdrijf' vanwege
het uitzetten van de damherten

Verrassende aanpak van Heemstedenaar Henk Kruijer:

Henk Kruijer: "Amsterdam pleegt bij 
voortduring een misdrijf" (Foto: Ruud 
Vader).

hoofddorp - Laksheid van patiënten 
wordt door het Spaarne ziekenhuis 
voortaan genadeloos afgeschaft. En 
gelijk heeft het ziekenhuisbestuur 
want het komt namelijk steeds vaker 
voor dat mensen hun afspraak niet 
nakomen zonder vooraf een tele-
foontje te plegen. Vorig jaar werden 
18.000 afspraken 'vergeten'. Uniek is 
de maatregel van het ziekenhuis niet 
want ook tandartsen en veel andere 
specialisten hanteren al geruime tijd 
een 'no show' boete.

De maatregel komt wellicht voor 
patiënten wat abrupt maar binnen 
de muren van het Spaarnse zieken-
huis worden de poliafdelingen al 
langere tijd geconfronteerd met 
het feit dat mensen doodleuk hun 
afspraak niet nakomen zonder dit 
vooraf even te melden. Vorig jaar 
werden volgens het ziekenhuis 
liefst 18.000 afspraken niet nage-
komen waardoor de planning op 
de diverse afdelingen inefficiënt 
verloopt. Maar zoiets kost ook heel 
veel geld omdat de roosters dan vol-
ledig in het honderd lopen.

Voorlopige proef
Vanaf eind deze maand, op 30 
augustus, wordt een proefmaatre-

gel ingesteld op de poliklinieken 
Revalidatie en Dermatologie waar-
bij de patiënten 48 uur van tevoren 
van het secretariaat een herinne-
ringsmailtje krijgen. Men moet dan 
wel een mobiele telefoon hebben 
waarvan het telefoonnummer bij 
het ziekenhuis bekend is. Wie geen 
smartphone heeft kan per e-mail 
vooraf toch worden geïnformeerd 
maar ook dan is het belangrijk dat 
het ziekenhuis het digitale adres 
heeft. Reden waarom het handig is 
dat afspraken met het ziekenhuis 
voortaan altijd worden vermeld 
inclusief mobiele telefoonnummer 
of e-mailadres. Gemaakte afspraken 
kunnen tot 24 uur van tevoren nog 
worden afgezegd of verzet zonder 
dat de boete van 45 euro meteen 
van kracht wordt.
In januari wordt bekeken of de 
proef een succes is waarna wordt 
vastgesteld of het systeem in 2013 
definitief zal worden ingevoerd. Het 
is te doen gebruikelijk dat de poli-
klinieken van ziekenhuizen veelal 
de afspraken met de patiënten voor-
af schriftelijk bevestigen zodat men 
aan de datum en het tijdstip wordt 
herinnerd. Ook het Spaarne zieken-
huis werkt al geruime tijd met dit 
systeem. x

Patiënt die afspraak vergeet
krijgt meteen 45 euro boete

Spaarne Ziekenhuis:

Wie straks als patient niet op tijd op het spreekuur arriveert krijgt een boete aan 
zijn of haar broek (Foto: Advance Photography).

heemstede - Een scooter met daarop 
twee opzittenden is maandagmid-
dag op de Heemsteedse Dreef onder-
uit gegaan. Rond 12.15 uur moest 
de scooterrijdster remmen, maar 
ging daarbij door de gladheid van 
de zojuist gevallen regen onderuit. 
De bestuurster kwam samen met 
haar passagiere ten val op het asfalt. 
Twee ambulances en een politiewa-

gen kwamen ter plaatse om hulp 
te verlenen. Beide gevallen dames 
zijn door het ambulancepersoneel 
verzorgd en meegenomen naar het 
Spaarne Ziekenhuis. Het overige 
verkeer kon het ongeval rustig via 
het fietspad passeren. x

Onderuit door gladheid

(Foto: Rowin van Diest).

vogelenzang - Bijna 1.000 bezoekers 
hebben vorige week de tentoonstel-
ling 'Een terugblik op de Wereld Jam-
boree 1937 in Vogelenzang' bezocht. 
De overzichtstentoonstelling over 
de gebeurtenis die het dorp 'Voge-
lenzang voor eens en voor altijd op 
de kaart zette' is daarmee een groot 
succes gebleken.

door Christa Warmerdam

Vrienden van Oud-Vogelenzang, 
Corrie Fictoor-Van der Raad en 
Christien Kemp-Van der Mije, zijn 
dan ook dik tevreden over de bezoe-
kersaantallen.
Corrie Fictoor-Van der Raad: "We 
hebben nooit kunnen bedenken 
dat het zo'n succes zou worden. De 
zwart-wit film van een uur werd 
wel drie keer per middag gedraaid 
om toch iedereen de gelegenheid 
te geven de film te kunnen zien. 
Uit heel Nederland kwamen de 

mensen, oud-deelnemers en bezoe-
kers van de Jamboree toentertijd 
of mensen die hun ouders erover 
hebben horen praten. (Oud) Voge-
lenzangers en de bewoners van 'De 
Voghelsanck' kunnen er ook niet 
genoeg van krijgen. Er werd veel 
geschreven in ons gastenboek met 
verhalen en positieve reacties. Het 
Haarlems Dagblad en het Weekblad 
Kennemerland Zuid hebben ook 
ruim aandacht aan de tentoonstel-
ling besteed."
Veel materiaal dat is tentoongesteld 
kwam van het Scouting Museum 
Nederland en via (oud-)Vogelenzan-
gers. De Vrienden van Oud Voge-
lenzang mogen trots zijn op dit 
behaalde resultaat. x

Trots op het resultaat
Jamboreetentoonstelling:

Corrie Fictoor-Van der Raad en Chris-
tien Kemp-Van der Mije: "Nooit kun-
nen bedenken dat het zo'n succes zou 
worden" (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Op woensdag 19 septem-
ber start Casca met een cursus van 
vijf lessen Nordic Walking begin-
ners 50+ start. De lessen vinden 
plaats van 09.30 tot 10.30 uur bij 
't Panneland aan de Vogelenzang-
seweg in Vogelenzang. Aanmel-
den kan via www.casca.nl of op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur bij de receptie in de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede, 
tel. 023-5483828 - keuzetoets 1. 
Na een beginnerscursus kan men 
eventueel aansluiten bij Nordic 
Walking onder begeleiding. Wie 
voor het eerst mee wil lopen met 
deze groep kan zich aanmelden 
via 023-5483828. x

Nordic Walking
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BINNENKORT IN UW BRIEVENBUS: 
ONZE JAARGIDS MET UITGEBREIDE INFORMATIE 

WELZIJN BLOEMENDAAL OP JAARMARKT
BLOEMENDAAL 1 SEPTEMBER

THEMABIJEENKOMSTEN 

Margaret Thatcher, door Malcolm Mc Ewan
Dinsdag 4 september 10.00–12.00 uur
Locatie Noord
Geschiedenis Schoollaan Bennebroek,
met wandeling, door Martin Bunnik
Donderdag 25 september 10.00-12.00 uur
Locatie Zuid

WORKSHOPS

Maandag 3 september 20.15-21.15 uur
Workshop lachyoga
Zaal naast Dorpskerk Santpoort-Noord
Woensdag 12 september 14.00-15.30 uur
Presentatie social media
Locatie Noord
Maandag 17 september 14.00-16.30 uur
Kledingparty
Route 26, Bennebroekerlaan 47 Bennebroek
Woensdag 19 september 20.00-21.30 uur
Presentatie social media
Locatie Zuid
Vrijdag 21 september 9.15-10.15 uur
Workshop lachyoga
Buurtvereniging Overveen
Vrijdag 21 september 14.00-16.00 uur
Maak zelf een herfstboeket
Annemieke’s Pluktuin Hillegom
Woensdag 26 september 19.30-22.00 uur
Interieuradviezen
Locatie Noord

CURSUSSEN

Bridgen voor beginners, 14 lessen
Vanaf dinsdag 11 september 13.30-16.00 uur
Jagerhuis Bennebroek
Aquarelleren, 9 lessen
Vanaf maandag 17 september 14.30-16.00 uur
Oldenhove Overveen

GENIETEN

Zaterdag 8 september 15.00-17.30 uur
Borrel en Jazz
Restaurant Les Jumeaux Bennebroek
Donderdag 20 september 10.00-13.30 uur
Film en lunch
Casca/De Luifel Heemstede
Maandag 1 oktober vanaf 14.00 uur
Ouderendag adventskerk Aerdenhout

BEWEGEN, GOED VOOR U

Recreatief fietsen
- Woensdag 5 september, 9.30 uur: Leyduin,

Vinkenduin en Woestduin
Donderdag 20 september, 9.30 uur: Heerenduinen
Locatie Noord

- Woensdag 22 augustus 10.00 uur Comomeer
Woensdag 12 september 10.00 uur Molentocht (45 km)
Locatie Zuid

Wandelen
- Maandag 17 september,

10 uur: Waterleidingduinen ’t Panneland
- Woensdag 29 augustus en woensdag 26 september,

10 uur: rond Bennebroek
Locatie Zuid

- Maandag 27 augustus en maandag 24 september,
10 uur: korte wandeling, vanaf kerk Vogelenzang 

- Iedere zaterdag Nordic walking in de Waterleidingduinen,
10 uur ’t Panneland 

Bewegen op muziek 42 lessen
Vanaf vrijdag 7 september 9.30-10.30 en 10.30-11.30 uur
Buurtvereniging Overveen

Gymnastiek 60+ 42 lessen
Iedere maandag 10.00-11.00 uur
Sportzaal medisch centrum GGZ in Geest Bennebroek.

Conditietraining 60+ 42 lessen
Vanaf maandag 3 september, 9.00-10.00 en 11.00-12.00 uur 
Sportzaal medisch centrum GGZ in Geest Bennebroek

Yoga, 38 lessen
Vanaf woensdag 5 september 9.15-10.15 uur en 11.00-12.00 uur
De Voghelsanck Vogelenzang.
Vanaf vrijdag 7 september 10.30-11.30 uur
Buurtvereniging Overveen

Fitness (in samenwerking met Actenz)
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 en 13.30-16.30 uur
Fit-Inn, sport- en bewegingscentrum GGZ in Geest Bennebroek

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!

Zaterdag 1 september Jaarmarkt Bloemendaal van 10.00–17.00 uur 
JONGERENBUS
Grimeren: wonden en littekens

Vrijdag 14 september van 16.30–17.30 uur op Geitewei in Benne-
broek
Voetballen tegen de politie. leeftijd 12-20 jaar; inschrijven in The Spot

Vanaf 11 september elke dinsdag van 16.00–18.00 uur Girls Only in 
The Spot in Bennebroek
Voor meiden van 10-14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Elke dinsdag van 19.30–21.30 uur Inloopavond in The Spot in Ben-
nebroek
Leeftijd 12-20 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Elke woensdag van 14.00-16.30 Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelen-
zang
Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Op donderdag tussen 10.00–14.00 uur JIP Bloemendaal op school  
13 september MCA, 20 september Kennemerlyceum, 27 september 
Hartenlustschool
Thema: gezonde voeding, met spelletje wortelhappen

Vanaf 13 september elke donderdag van 15.30–16.30 uur Sparrenbos-
school
Voor groep 5-8 van Sparrenbosschool gratis sport- en spelactiviteiten

Elke vrijdag van 15.00-17.00 Inloopmiddag Dorpshuis Vogelenzang
Leeftijd 10-14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Vanaf 21 september elke vrijdag van 16.00-18.00 GirlZZ Time in 
Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar, vrije inloop en gratis 
entree
Locatie Noord

Elke vrijdag van 19.30–22.30 uur Inloop-
avond The Spot in Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, vrije inloop en gratis 
entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

KIJK OP 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

bloemendaal - Vorige week kwam 
een groep van zestien kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar uit het Poolse 
Lesna twee dagen op bezoek in de 
gemeente Bloemendaal. Ze vierden 
een kleine week vakantie in Neder-
land, op initiatief van de Stichting 
Polen Project Lesna (PPL).

door Ruud Vader

Nadat de kinderen woensdag 1 
augustus op het gemeentehuis 
waren geweest, brachten ze een 
bezoek aan de brandweerkazerne in 
Overveen. 's Middags gingen ze naar 
het strand om een kijkje te nemen 
bij de reddingsbrigade. De volgende 
dag brachten ze een bezoek aan de 
Linnaeushof in Bennebroek. Door 
de regen 's morgens werd dat een 
paar uur later dan gepland.

Bennie Broek
Voor het dertiende jaar had de 
Stichting PPL een vakantie georga-
niseerd voor kinderen uit Lesna. Op 
deze manier wil deze groep enthou-
siaste vrijwilligers wat plezier bren-
gen in het leven van de kinderen uit 
dit arme industriestadje in het zuid-
westen van Polen. Hoogtepunten 
uit het programma waren uitstap-
jes naar Bloemendaal, Schiphol, 

Volendam en de Linnaeushof. De 
kinderen overnachtten in Fort Pen-
ningsveer in Spaarnwoude, waar ze 
ook hun laatste avond vierden met 
een heerlijke BBQ.
De stichting Polen Project Lesna 
tracht culturele, sportieve, econo-
mische, milieu- en welzijnsbanden 
aan te halen en te onderhouden 
met Lesna en omgeving.. De afge-
lopen jaren heeft het werk van PPL 
zich vooral toegespitst op kinderen. 
Vanaf 1999 heeft de stichting groe-
pen kinderen naar Nederland laten 
komen. Zij worden door onderwij-

zers van de scholen uitgezocht. Het 
zijn altijd straatarme kinderen, die 
anders nooit kans zouden hebben 
om een week op vakantie te kun-
nen gaan. Sinds 2009 wordt jaar-
lijks ook een kinderweekend geor-
ganiseeerd op een camping bij het 
kasteel Czocha, omdat het aantal 
kinderen dat eigenlijk recht heeft 
op de kinderweek in Nederland, 
maar niet afneemt.
De bedoeling was om de groep van 
dit jaar op 2 augustus op de foto te 
zetten met Bennie Broek, de mas-
cotte van de Linnaeushof. Maar dat 
lukte niet. Ten eerste mag Bennie 
niet buiten komen als het dreigt 
te gaan regenen (dan wordt zijn 
pak te zwaar). Ten tweede dachten 
sommige begeleiders dat de meeste 
kinderen zich te oud zouden voe-
len voor een fotoshoot met een 
Konaas. Daarom maar een plaatje 
bij de kiosk.
Wie meer wil weten over de stich-
ting en wat die allemaal doet gaat 
naar foundationppl.nl. x

Recht op vakantie
Poolse kinderen op bezoek in Bloemendaal

Voor ze over de speeltuin gingen zwerven kon er nog net even een groepsfoto 
van de kinderen en hun begeleiders worden gemaakt bij de kiosk. Op de foto 
gaan met Bennie Broek zelf zat er niet in. Wie wil er nou op een foto met een 
Konaas? (Foto: Ruud Vader).

Konaas is een samentrekking van 
konijn en haas - dus geen spelfout 
(Foto: Ruud Vader). x

haarlem/zandvoort - Bureau Fraude-
bestrijding van de gemeente Haarlem 
heeft in het eerste half jaar van 2012 
in totaal 35 bijstandsuitkeringen 
beëindigd naar aanleiding van inge-
stelde fraudeonderzoeken. In totaal 
blijkt voor ruim € 500.000,- aan bij-
standsfraude te zijn gepleegd. Bij 
drie van de ingestelde onderzoeken 
was sprake van zwartwerken in het 
tuinonderhoud/-tuinaanleg, waarbij 
de gemeenten Haarlem en Zandvoort 
in totaal voor ongeveer € 243.000,- 
benadeeld zijn.

In alle gevallen wordt aangifte 
gedaan bij het Openbaar Ministerie. 
Daarbij worden alle teveel verstrek-
te uitkeringen teruggevorderd. Een 
inbeslaggenomen bedrijfsvoertuig 
en een bedrag van € 4.300 euro aan 
contanten worden gebruikt voor de 
aflossing van de teveel verstrekte 
uitkeringen. Daarnaast worden er 
nog mogelijkheden tot beslagleg-
ging bezien.
Een 64-jarige man uit Zandvoort 
ontving ongeveer € 10.000,- teveel 
aan uitkering door te verzwijgen 
dat hij in 2011 zwart werkte en 
tevens een gedeelte van het jaar 
niet in Zandvoort woonde.
Een 41- jarige Haarlemmer ontving 
ongeveer € 42.000,- teveel aan bij-
stand. Hij verzweeg dat hij zwart 

werkte in 2008 tot en met 2011 
en dat hij in deze jaren niet meer 
in Haarlem woonachtig was. De 
man werkte onder andere samen 
met zijn vader die ook een uitke-
ring ontving. Hier wordt nog nader 
onderzoek naar verricht.
Verder verzweeg een 41-jarige 
Haarlemmer dat hij sinds 2001 
zwart werkte. Hij ontving hierdoor 
ongeveer € 175.000,- teveel aan uit-
kering. Het laatste jaar werkte hij 
samen met een 64- jarige Haarlem-
mer die ook een uitkering had en 
hierdoor ongeveer € 16.000,- teveel 
heeft ontvangen aan bijstand. Er 
wordt nog onderzoek verricht of de 
twee mannen ook hebben samen-
gewerkt met andere uitkeringsge-
rechtigden.
De afdeling Debiteurenbeheer en 
Fraudebestrijding analyseert en 
onderzoekt signalen van uitke-
ringsfraude, bewijsvoering en stelt 
processen-verbaal en rapportages in 
fraudezaken op. Ook vordert zij ten 
onrechte-verstrekte uitkeringen en 
leningen terug, treft betalingsrege-
lingen en zorgt voor de inzet van 
de beschikbare juridische invor-
deringsinstrumenten. De afdeling 
voert ook taken op het gebied van 
handhaving en fraudebestrijding 
uit voor de regiogemeenten, waar-
onder de gemeente Zandvoort. x

Gemeente Haarlem spoort opnieuw
meerdere uitkeringsfraudeurs op

Totaalbedrag van ruim € 500.000,-

bloemendaal - De website van Bloe-
mendaal heeft de hoogste categorie 
van het Waarmerk Drempelvrij voor 
de webrichtlijnen gehaald. Hiermee 
is www.bloemendaal.nl de eerste 
gemeentelijke website in de regio 
met drie sterren en de negentiende in 
Nederland die volledig voldoet aan dit 
keurmerk voor overheidswebsites.

De webrichtlijnen zijn gebaseerd 
op internationale standaarden voor 
kwaliteit en toegankelijkheid en 
zijn ontwikkeld in opdracht van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.
Burgemeester Ruud Nederveen: 
"Dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers is een speerpunt van 

het college van Bloemendaal. Een 
toegankelijke gemeentelijke web-
site is hierin een belangrijk instru-
ment."
De webrichtlijnen zijn opgesteld 
om overheidswebsites toegankelijk 
te maken voor iedereen, met name 
voor mensen die slechtziend, blind 
of doof zijn, of bijvoorbeeld kleu-
renblind of dyslectisch. Maar ook 
mensen die niet zo vaardig zijn 
op het internet en mensen die de 
Nederlandse taal niet goed beheer-
sen.
Begin 2011 werd de gemeentelijke 
website al bekroond met twee ster-
ren uit dit keurmerk. x

Drempelvrij het net op
Website gemeente Bloemendaal:

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

bennebroek - Op woensdag 22 
augustus kan er weer worden 
gefietst met Welzijn Bloemen-
daal. Op het programma staat een 
rondje Comomeer. Deelnemers 
verzamelen om 10.00 uur bij het 
voormalig gemeentehuis in Ben-
nebroek. Voor meer informatie 
en aanmelden kan men bellen met 
023-5845300. x

Fietstocht

haarlem/regio - Een 19-jarige jon-
gen uit Overveen is afgelopen vrij-
dagochtend omstreeks 05.00 uur 
aangehouden op verdenking van 
betalen met vals geld. In een hore-
cagelegenheid in de Haarlemse 
binnenstad trachtte de Overvener 
met een vals briefje van € 50,- te 
betalen. De barman was alert en 
schakelde de politie in die op basis 
van een goed signalement de man 
kon aanhouden. De herkomst van 
het geld wordt onderzocht. x

Vals geld
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Tijd voor Thüringen!

99
Thüringen is een prachtige streek in 
het groene hart van Duitsland. Houdt 
u van wandelen? Dan kunt u uw hart 
ophalen in het Thüringer Woud! Er 
zijn honderden wandelpaden door 
prachtige natuur. Het allermooiste is de 
beroemde Rennsteig, dé wandelroute 
van Duitsland. Maar ook op cultureel 
gebied is Thüringen een paradijsje. 
Bezoekt u de kathedraal van Erfurt? De 
vakwerkhuisjes van Schmalkalden? En 
wat dacht u van een bezoekje aan de 
Unesco-werelderfgoedstad Weimar?

Uw verblijf
U verblijft in het prachtig gelegen hotel 
Rodebachmühle in Georgenthal in het 
Thüringer Woud. Het hotel beschikt over twee 
restaurants, een gezellige bar met haard, sauna 
en fi tness. Vanuit het hotel liggen meer dan 
duizend kilometer aan wandelpaden aan uw 
voeten. Uw kamer heeft tv, badkamer met 
douche en toilet.

Inbegrepen
• 3, 4 of 7x overnachting met
 ontbijtbuffet
• 2, 3 of 6x driegangenmenu 
• 1x viergangen-candlelightdiner 
• 1x welkomstdrankje 
• 1x wandelkaart 
• 1x wandeling met de boswachter 
• 1x bezichting pluchedieren-fabriek 
 Steiner 

Prijzen 4-d 5-d 8-d
23/08-31/10 109 139 229
01/11-30/11 99 129 219

Kinderkorting (bij 2 volbeta-
lenden op kamer, max. 2 kids)
1e kind t/m 11 jaar: gratis
2e kind t/m 11 jaar: 50% korting

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserver-
ingskosten, kosten 
calamiteitenfonds en 
toeristenbelasting.

4-, 5- of 8-daagse More 
Inclusive Duitsland

zoek & boekcode 80815

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 80815

regio - De politie is voortaan veel 
minder uren kwijt met de aanpak van 
opgevoerde brommers. De bromfiets 
wordt niet meer voor onderzoek op 
het bureau gehouden. In plaats daar-
van neemt de politie het kentekenbe-
wijs in en krijgt de eigenaar naast een 
bekeuring twee weken de tijd om de 
brommer zelf in originele staat terug 
te brengen.

Deze nieuwe aanpak leidt tot een 
forse afname van de administratieve 
lasten omdat de brommer zelf niet 
meer in beslag wordt genomen. Zo 

hebben agenten meer tijd voor het 
echte politiewerk: het bestrijden 
van criminaliteit en overlast op 
straat.
De nieuwe aanpak is een initiatief 
van de politie op Urk. Minister 
Opstelten van Veiligheid en Justitie 
maakte afgelopen dinsdag tijdens 
een werkbezoek op Urk bekend dat 
hij de werkwijze opneemt in het 
actieprogramma ‘Minder regels, 
meer op straat’. Samen met poli-
tie en Openbaar Ministerie bindt 
minister Opstelten de strijd aan 
met de toenemende regeldruk bij 
de politie. In de periode 2011 tot en 
met 2014 moeten de administra-
tieve lasten bij de politie met 25% 
zijn verminderd. Minder regels en 
meer eigen verantwoordelijkheid 
leiden tot meer werkplezier voor 
politiemensen en meer veiligheid 
in de samenleving.

De landelijke invoering van de 
aanpak van opgevoerde brommers 
levert op jaarbasis een productivi-
teitswinst op van 75 fte. De nieu-
we werkwijze is getoetst door het 
Openbaar Ministerie en de RDW. 
Om het kentekenbewijs terug 
te krijgen dienen eigenaren van 
opgevoerde bromfietsen ook het 
materiaal in te leveren waarmee de 
brommer was opgevoerd. Als een 
opgevoerde brommer niet binnen 
veertien dagen in de originele staat 
is teruggebracht, wordt het kente-
kenbewijs naar de RDW gestuurd 
en geschorst. x

'Minder bureaucratie' door nieuwe
aanpak van opgevoerde brommers

Actieprogramma 'Minder regels, meer op straat'

Bromfietscontroles kosten de politie sowieso al aardig wat mankracht. In deze 
regio worden de controles in Haarlem vaak uitgevoerd op het Houtplein en de 
Raaks en in Overveen de Julianalaan (Foto: Michel van Bergen).

haarlem/heemstede - Dit jaar is Haar-
lem Roze Stad van Nederland. Het 
hele jaar door worden er evenemen-
ten georganiseerd om de acceptatie 
en emancipatie van de roze gemeen-
schap te bevorderen. Eén daarvan is 
het tennistoernooi Gay, Set & Match, 
dat zaterdagavond 1 september 
plaatsvindt bij tennisvereniging HBC 
in Heemstede.

Het toernooi begint om 19.00 uur 
en zal tot ongeveer tot 23.00 uur 
duren. De kosten zijn € 10,- per per-
soon. Aanmelden kan via de web-
site van de Stichting Haarlem Roze 
Stad: www.haarlemrozestad.nl
Of je nu heel goed kan tennissen, 
of het gewoon leuk vindt om een 
balletje te slaan is om het even. 
Iedereen vanaf 18 jaar kan en mag 
meedoen. Het thema van Haarlem 
Roze Stad is immers 'Vier De Ver-
schillen!' Met wie je speelt of tegen 
wie blijft een verrassing tot het 

laatste moment. Wel zal er reke-
ning gehouden worden met de 
verschillende speelniveaus. Alleen 
dubbelwedstrijden zullen gespeeld 
worden. Motto van het toernooi is: 
Meedoen is belangrijker dan win-
nen. 
Vandaar dat er met dit toernooi 
geen prijzen te winnen zijn, noch 
punten te verdienen voor de ran-
king. Het sportieve element staat 
immers hoog in het vaandel. Het 
gaat puur om de sport en het 
plezier en de daaraan verbonden 
gezelligheid. Alle deelnemers ont-
vangen wel een leuk aandenken.

Vol is Vol
Er kan slechts een beperkt aantal 
deelnemers meedoen. Aanmelden 
kan zogezegd via www.haarlemro-
zestad.nl. Hier is het inschrijffor-
mulier te vinden en meer informa-
tie over het toernooi en Haarlem 
Roze Stad. x

Gay, Set & Match bij HBC
Haarlem Roze Stad tennistoernooi

haarlem - De gemeente Haarlem start 
in samenwerking met innovatiebedrijf 
Abel Mobility vanaf heden een proef 
met het LED’s Parksysteem onder het 
Stationsplein.

Het LED’s Parksysteem helpt fiet-
sers in stallingen met het vinden 
van vrije plekken. Met dynamische 
verwijzingsborden en rode en groe-
ne verlichting wordt precies aange-
geven waar nog vrije plekken zijn 
voor het stallen van de fiets.
Het doel van de proef is om, naast 
de stalling gebruiksvriendelijker 

te maken, deze ook efficiënter te 
benutten. De huidige bezetting van 
het fietssouterrain is rond de 80%. 
Met het fietsdetectiesysteem wor-
den mensen gewezen naar de over-
gebleven vrije plekken. Langdurig 
geparkeerde fietsen of achterge-
laten weesfietsen kunnen sneller 
ontdekt en verwijderd worden.
De proef past binnen het verder 
beheersbaar maken van de fiets-
parkeeroverlast. Abel Mobility rea-
liseert de proef in opdracht en met 
subsidie van Agentschap NL. De 
proef duurt circa twee maanden. x

Proef met fietsdetectie

bennebroek - Een motorrijder is 
vorige donderdagavond omstreeks 
19.10 uur ten val gekomen op het 
Karel Doormanplantsoen, nadat een 
42-jarige automobilist hem over het 
hoofd had gezien. Toen de motorrij-
der wilde uitwijken om een botsing 
te voorkomen, ging hij onderuit en 
raakte gewond aan zijn arm. De 
automobilist uit Bennebroek reed 

op het Karel Doormanplantsoen en 
wilde linksaf slaan de Meerweg op. 
Hij gaf geen voorrang aan de 50-
jarige motorrijder uit Haarlem. De 
motorrijder werd naar het zieken-
huis vervoerd met een gebroken 
arm. x

Ongeval na voorrangsfout

(Foto: Rowin van Diest).

haarlem/regio - Het Kennemer Gast-
huis organiseert, in samenwerking 
met de Borstkanker Vereniging Neder-
land (BVN), twee keer per maand een 
spreekuur over borstprotheses, lin-
gerie en badkleding. Het spreekuur 
is bedoeld voor vrouwen die borst-
kanker hebben (gehad).

Na een borstamputatie en soms 
ook na een borstsparende opera-
tie hebben vrouwen vaak behoef-
te aan voorlichting over (uitwen-
dige) borstprotheses. Waar kun 
je een borstprothese kopen? Wat 
zijn er voor soorten? Waar moet je 
op letten? Het kan heel zinvol zijn 
om, voorafgaand aan de aanschaf 
van een prothese, informatie 
en tips te krijgen van ervarings-
deskundigen. De medewerkers 
van de BVN kunnen vrouwen, in 
een individueel gesprek, op weg 
helpen bij de aanschaf van een 
(deel)prothese, bijpassende linge-
rie en/of badpak.
Er wordt gewerkt volgens afspraak. 
Er is ruime gelegenheid om mate-
rialen te bekijken, te overleggen 
en vragen te stellen. Het spreek-
uur vindt plaats in het Kennemer 
Gasthuis locatie zuid, op de poli 
chirurgie, twee keer per maand 
op donderdag van 14.00 tot 15.00 
uur en van 15.00 tot 16.00 uur. 
Kijk voor de data en aanmelden 
op www.kg.nl/patiënten/voorlich-
tingsbijeenkomsten. x

Spreekuren

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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MEGA
VLOOIENMARKT

zondag 19 Aug.

Haarlem
IJsbaan Kennemer.

Bij slecht weer overdekt

vanaerlebv.nl

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
open ma t/m za tot 18 uur.

Wagenmakerstraat 2 Velserbroek 
open ma t/m za tot 18 uur.

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

Weet u dat u bij haarlem@vdpeijl.nl momenteel

meer dan 40 apk gekeurde auto’s tot 950 euro kunt

vinden en ongeveer 100 auto’s van 1250 t/m 2950

voor nog meer auto’s 100 stuks kunt u een kijkje

nemen in ons filiaal in Velserbroek.

Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.
Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten.
Nu rijden 2014 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

0 2 3 - 5 4 2 3 9 0 6   o f   0 2 3 - 5 3 9 3 9 8 8

www.vdpeijl.nl

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:



Nieuws donderdag 16 augustus 2012 10

zandvoort - In de Thorbeckestraat, 
recht tegenover het Holland Casino, 
zit een opvallende 'winkel', die dat 
dan ook niet is. Het is een galerie 
met een maandelijks wisselende 
collectie van diverse kunstenaars. 
Initiatiefnemer en mede-eigenaar 
van Gallery LaRaven, Mark Janicello, 
is een kleurrijke en open persoonlijk-
heid die je je meteen welkom en op 
je gemak doet voelen. Mark spreekt, 
voor een Italiaanse Amerikaan, goed 
Nederlands.

door Onno van Middelkoop

"De doelstelling van LaRaven is 
om kunst op een laagdrempelige 
manier te presenteren, zodat ieder-
een die het wil er kennis van kan 
nemen. Daarnaast willen wij werk 
van kunstenaars uit de hele wereld, 
maar ook regionale kunstenaars, 
onder de aandacht brengen. Gal-
lery LaRaven heeft maandelijkse 
tentoonstellingen van hedendaag-
se kunst door nieuwe en gevestigde 
kunstenaars. Alle stijlen worden 
gemengd om de galerie 'fris en 
spannend' te houden. Daardoor 
wordt ieder bezoek bij Gallery 
LaRaven een ontdekkingsreis."

Onderscheiden
De inspirerende Janicello vertelt 
vrijuit: "Ik woon in Nederland, 
maar werk over de hele wereld. Ik 
ben professioneel zanger en heb 
inmiddels bijna dertig CD's opge-
nomen. Eén van de dingen die ik 
niet van Nederland begrijp is het 
gezegde 'doe maar normaal, dan 
doe je al gek genoeg'. Ik ben juist 
mijn hele leven bezig om niet nor-
maal te zijn, om me te onderschei-

den. In mijn zingen, maar ook in 
mijn kunst."
Mark is wat je noemt 'in your face', 
hij is open, praat makkelijk en is 
heel toegankelijk. Zijn drijfveer 
om de galerie te starten is niet stan-
daard. "Het is niet onze bedoeling 

om kunstenaars 'vast' te leggen in 
een contract of om dikke commis-
sies binnen te halen. We willen de 
kunstenaars juist een platform bie-
den om hun werk wereldkundig te 
maken. Om hun werk te verkopen. 
Het publiek willen we juist een 
omgeving bieden die toegankelijk 
is, open en transparant, die uitno-
digt en waar je je snel thuis voelt. 
Kunst is iets om te delen, om van 
te genieten."

Pop-up
Janicello en zijn partner Peter Har-
reveld werken volgens een prin-
cipe dat zij zelf 'pop-up' noemen. 
"Ik was op bezoek bij een bevrien-
de paviljoenhouder en liep langs 
dit leegstaande pand. Troosteloos 
natuurlijk en waar niets is wil ik 
iets creëren. Dus ik heb contact met 
de eigenaar gezocht en het voorstel 
voor de galerie gedaan. Nu huur ik 
het pand voor een schappelijke 
prijs om de galerie in onder te bren-
gen tot de eigenaar er een nieuwe 
bestemming voor heeft gevonden. 
Aan de Amsterdamse Herengracht 
was dit concept een groot succes. 
In een half jaar tijd kwamen bijna 
vijfduizend mensen op bezoek. Het 
gaf ook de buurt weer een positieve 
impuls. Ik weet dus dat het werkt. 
Nu wil ik van Zandvoort natuurlijk 
ook een succes maken."
Gallery LaRaven is vrij toeganke-
lijk, je kunt er zolang doorbrengen 
als je wilt en je kunt natuurlijk ook 
kunst kopen. Schilderijen, kera-
miek, fotografie, alle kunstvormen 

zijn in principe mogelijk. Voor 
mensen in de regio Kennemer-
land-Zuid is het een buitenkansje, 
ook om niet naar Amsterdam te 
hoeven. Omdat de expositie iedere 
maand veranderd, is het bijzonder 
interessant om er een 'uitje' van te 
maken. Nu hangt er werk van Jani-
cello zelf, wat bijzonder de moeite 
waard is. Net als hijzelf is zijn werk 
'In your face', je houdt ervan of niet. 
Er hangen schilderijen van Marcel 

Schellekens, warme kleuren, medi-
terrane voorstellingen, prachtig. 
Will Broome heeft zijn tentoonstel-
ling 'Animals, animals, animals' en 
verder hangt er prachtig werk van 
Nathalie van Bommel, Peter Vaz 
Nunes, Corinne László en Evelyn 
Oostenbroek. Pang Yong Jie heeft 
er fraai keramiek tentoongesteld.

Prachtige mix
Een ander, mooi, side effect van 
Gallery LaRaven is dat de Zand-
voortse beeldhouwster Marlène 
Sjerps haar fraaie sculpturen nu 
tentoongesteld heeft in de Amster-
damse vestiging aan de Wetering-
schans 84a. Een prachtige mix van 
alle soorten kunst en kunstenaars 
wordt mogelijk door Gallery LaRa-
ven. Komt dat zien van woensdag 
tot en met zondag van 12.00 tot 
18.00 uur aan de Thorbeckestraat  
11 in Zandvoort. Kijk voor een eer-
ste indruk van de kunst en de kun-
stenaars op www.gallerylaraven.
com. Een hele mooie aanwinst. x

Kunst omdat het kán
Gallery LaRaven biedt platform voor kunstenaars en publiek

LaRaven is gevestigd aan de Thorbeckestraat, recht tegenover Holland Casino. 
Janicello kijkt lachend toe vanachter het raam.

Het werk van Mark Janicello is kleurrijk en 'in your face' (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl). x

Het fraaie werk van Marcel Schel-
lekens is ook in Gallery LaRaven te 
bewonderen (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl). x

heemstede - Een fietsster is dinsdag-
ochtend gewond geraakt bij een 
verkeersongeval in Heemstede. 
Om even over 09.00 uur vond 
het ongeval plaats op de krui-
sing van de Herenweg en de Van 
Merlenlaan. Ambulance en poli-
tie kwamen ter plaatse om hulp 
te verlenen. De vrouw is door de 

ambulancebroeders in de ambu-
lance nagekeken, maar liep geen 
ernstige verwondingen op. Na de 
controle is de vrouw met haar 
fiets door de politieagenten op 
haar eindbestemming afgezet. x

Fietsster aangereden

(Foto: Rowin van Diest).

heemstede - Zou het niet fantastisch 
zijn om nu alvast een kijkje te nemen 
achter de schermen van SportPlaza 
Groenendaal in Heemstede en te 
dromen van die mooie baan als bad-
meester? En het blijft niet bij dro-
men want dit wordt werkelijkheid in 
Heemstede.  Alle kinderen met een A 
en B diploma tussen de 6 en 12 jaar 
krijgen op woensdag 29 augustus 
de kans om in één dag getraind te 
worden tot jongste badmeester van 
Nederland.

De kinderen krijgen van 09.00 tot 
12.00 uur les in de noodzakelijke 
vaardigheden en kennis die onont-
beerlijk is voor het leuke vak van 
badmeester. De kinderen worden 
onder anderen meegenomen in de 
theorie van het toezichthouden en 
nog veel spectaculairder: zij gaan 
ook in de werkelijkheid toezicht-

houden, ook de portofoon wordt 
hierbij uiteraard gebruikt. Tevens 
leren de kinderen hoe een drenke-
ling moet wordt gered.
Om 12.00 uur wordt afgesloten met 
een pauze en zal er afsluitend wor-
den gegeten. Dat hebben de kinde-
ren verdient na een ochtend hard 
werken. Als beloning ontvangen 
alle deelnemers een diploma en 
een junior-lifeguard shirt.
Voor de prijs van € 15,- hoef je het 
niet te laten. Manager Marcel de 
Roo van SportPlaza Groenendaal: 
"Wij vinden het gewoon leuk om 
te doen en hebben alleen het life-
gard-shirt en het eten in rekening 
gebracht."
Schrijf je snel in want vol is vol. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar aan de receptie van SportPlaza 
Groenendaal in Heemstede of nog 
beter: bel direct 023-5292072. x

Badmeester in één dag

zandvoort - Op donderdag 2 augus-
tus vond de 9e editie van de Milano 
MaartenMemorial plaats. Een rit in 
een exclusieve bolide voor kanker-
patiënten, ter nagedachtenis aan 
Maarten van Sten die op 27-jarige 
leeftijd overleed aan kanker. Ruim 
honderd auto's waren aanwezig, 
waaronder modellen van Lamborg-
hini, Ferrari, Porsche maar voor-
namelijk veel modellen van Lotus. 
Maarten reed namelijk zelf iedere 
dag met veel plezier in zijn Lotus. 

De rit liep van Ahoy in Rotterdam 
naar Schiphol-Rijk voor een korte 
tussenstop. De eindbestemming 
was circuitpark Zandvoort, waar 
vele ronden over het circuit gere-
den werden. De negende editie van 
de Milano MaartenMemorial was 
een groot succes: na negen edities is 
er inmiddels totaal ruim € 1 miljoen 
binnengehaald voor onderzoek 
naar kanker in het Maarten van 
Sten lab van de Daniel den Hoed 
kliniek in Rotterdam. x

Teller Maarten Memorial staat
inmiddels al op 1 miljoen euro

(Foto: Wesley Steenbergen).
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zandvoort - Zandvoort aan Zee is van 
25 tot en met 31 augustus het toneel 
van het Europees Kampioenschap 
Zandsculpturen bouwen. Op ver-
schillende plekken in het centrum en 
aan de boulevard vervaardigen acht 
zandsculptuurbouwers uit acht Euro-
pese landen een zandsculptuur met 
elk een afmeting van circa vier bij vier 
meter en drie meter hoog.

De wedstrijd wordt gehouden 
onder auspiciën van de in Den 
Haag gevestigde World Sand Sculp-
ting Academy WSSA, de toonaange-
vende organisatie die wereldwijd 
zandsculptuuractiviteiten initieert 
en uitvoert. De WSSA heeft in 1990 
de internationale richtlijnen en het 
reglement opgesteld, aan de hand 
waarvan wereldwijd de wedstrijden 
worden gehouden. Ook het Euro-
pees Kampioenschap in Zandvoort 

aan Zee zal volgens dit reglement 
plaatsvinden.
De kunstenaars zijn geselecteerd uit 
de database van de WSSA, waarin 
ongeveer 600 hooggekwalificeerde 
kunstenaars uit alle werelddelen 
zijn vertegenwoordigd. De acht 
beste kunstenaars uit Europa zullen 
deelnemen aan deze wedstrijd. De 
deelnemers komen uit Nederland, 
België, Engeland, Ierland, Tsjechië, 
Spanje, Italië en Rusland.
Het centrale thema is 'Sagen en 
Legenden'. Elke deelnemer zal naar 
eigen keuze een sage of legende uit 
zijn of haar land van herkomst ver-
beelden in een zandsculptuur. De 
deelnemers zullen vooraf een ont-
werp moeten inleveren, die wordt 
beoordeeld door de WSSA.

Het publiek kan de deelnemers aan 
het werk zien van 25 tot en met 31 
augustus tussen 09.00 uur en 17.00 
uur op de verschillende plekken in 
Zandvoort aan Zee. Door middel 
van een uitgebreid boekje, te ver-
krijgen bij de VVV en winkeliers 
in het centrum, kan het publiek 
een wandelroute volgen langs de 
sculpturen. Maar er staan nog meer 
zandsculpturen. In etalages van 
verschillende winkels en horeca-
gelegenheden aan de wandelroute 
zijn namelijk ook kleine zands-
culpturen te bewonderen. Op 31 
augustus maakt de jury de winnaar 
bekend. Zolang Moeder Natuur het 
toelaat zijn de sculpturen daarna 
nog weken te bezichtigen. x

Zandkunst aan zee
Europees kampioenschap in de badplaats

Ook vorig jaar sierden diverse fraaie zandsculpturen de badplaats. Dit keer gaat 
het om een heus EK (Foto: Michel van Bergen).

zandvoort - Op zaterdag 25 augustus 

is het weer zover: na twee succesvolle 

edities in 2010 en 2011 organiseert 

de stichting Free Your Dreams nu 

voor de derde keer het Surf 'n Beach 

Filmfestival bij beachclub The Spot in 

Zandvoort.

Bij een Film Festival horen vanzelf-
sprekend films, maar bij het Surf 'n 
Beach Film Festival draait het alleen 
om films met passie of een bood-
schap vertaald in originele, authen-
tieke, indrukwekkende beelden die 
ontroerend of spraakmakend zijn.
De stichting 'Free Your Dreams' 
presenteert dit jaar voor het derde 
seizoen een serie filmvoorstellingen 
op het strand. In samenwerking met 
Beachclub the Spot in Zandvoort en 
O'Neill worden 'Movie Marathons' 
georganiseerd waarbij 'The Surfing 
Lifestyle' centraal staat. Het platform 
biedt ruimte voor allerlei bijzondere 

films over kitesurfen, golfsurfen, 
windsurfen en natuurlijk ook over de 
nieuwste trend in watersports 'Het 
Stand Up Paddleboarden'.
Stichting Free Your Dreams wil 
mensen kennis laten maken met de 
spirit van de surfsports. Kitesurfers, 
stand-up paddle boarders, surfers, 
windsurfers; het zijn allemaal men-
sen die heel erg dicht bij de natuur 
staan en die hun dromen proberen 
waar te maken.
Voorafgaand aan alle voorstellingen 
staat The Spot garant voor een spe-
ciaal Surf 'n Beach Filmfestival menu 
en bij het thema passende eerlijke 
food & drinks.
De entree van het Surf 'n Beach Film-
festival is gratis, maar een donatie 
via de Gift Box @ Venue The Spot 
wordt zeer op prijs gesteld. Surf 'n 
Beach Filmfestival vindt plaats van 
15.00 tot 23.45 uur. Zie ook www.
surffilmfestival.nl. x

Surf 'n Beach Film Festival

heemstede - De dagen worden korter en 
het bos maakt zich op voor de herfst. 
Ook in Groenendaal heeft de zomer 
weer veel vruchten opgeleverd. Welke 
vruchten dit zijn en wat maakt hun zo 
bijzonder kunnen nieuwsgierigen zelf 
ervaren tijdens een avondexcursie 
die het IVN Zuid-Kennemerland en de 
gemeente Heemstede organiseren op 
donderdag 23 augustus.

Bomen en struiken vormen vruch-
ten en zaden voor het nieuwe voor-
jaar. Voor vogels en eekhoorns een 
welkome dis voor de winter als het 
voedsel schaars is. Hazelaar, mei-
doorn en sleedoorn dragen vruch-
ten, rozebottels en bramen zijn 
volop aanwezig. 
De eikels van de zomereik en de 
beukennoten zijn en de maak. Late 
bloeiers zoals de wilde teunisbloem, 
klaver, balsemien, leverkruid tonen 
hun fraaiste kleuren. Dit alles in 
een oud landgoed waar je met een 

beetje geluk een uil of buizerd kunt 
spotten. Wie wil zien hoe mooi 
Groenendaal is op een prachtige 
nazomeravond moet zeker komen.
Aanvang donderdag 23 augustus is 
18.30 uur. 
De excursie duurt ongeveer ander-
half uur. het vertrek is vanaf het 
Informatiepaneel op de parkeer-
plaats bij restaurant Groenendaal. 
Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. x

Nazomer in Groenendaal

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Op woensdag 29 
augustus van 14.30 tot 16.30 uur 
kunnen kinderen van 6 tot en met 
11 jaar zelf een vliegende schotel 
maken die echt kan vliegen of een 
zeilwagentje dat kan rijden. De 
workshop vindt plaats in Biblio-
theek Centrum aan de Gasthuis-
straat 32 in Haarlem. De toegangs-
prijs bedraagt voor leden € 3,50; 
niet-leden betalen € 5,-.

Maak een vliegende schotel, een 
zeilwagentje of een katapult uit 
de middeleeuwen, waarmee je 
papierpropjes kunt schieten. Het 
lijkt misschien ingewikkeld maar 
het is echt makkelijk. Eerst krijg 
je uitgelegd wat je moet doen en 
dan ga je zelf aan de slag. 
Als je klaar bent test je natuurlijk 
je eigen model uit. Hoever komt 
jouw vliegende schotel? Tenslotte 
maak je een waterraket. Op het 
binnenplein van de Bibliotheek 
worden alle raketten gelanceerd. 
Misschien komt die van jou wel 

super hoog.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl of 
www.ontdekplek.nl. x

Leuke dingen in de bieb

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Ook dit jaar organiseert 
Stichting Dock de Stuif-Stuif. Het 
is alweer de 51ste editie van dit 
grootste, veelzijdige en oer-Haar-
lemse kinder-vakantie-evene-
ment. In de laatste 2 weken van de 
zomervakantie kunnen kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar weer naar 
hartelust knutselen en spelen in 
en rond de sporthal van Sportver-
eniging Olympia aan de Noord-
Schalkwijkerweg in Schalkwijk. 
Een broodje bakken en een glas 
limonade zitten nog steeds in het 
basiskaartje. Kinderen die culinair 

gezien iets meer willen kunnen 
zich met een Funcard inschrijven 
voor het kinderkookcafé. Junior-
paparazzi's kunnen met digitale 
camera's van Stichting I'MI aan 
de slag onder begeleiding van een 
fotograaf. Er is een podium waar 
je mee kan doen met Stuifstars, 
gamen kan ook nog steeds en er 
is natuurlijk nog meer. Kijk voor 
meer informatie op www.stuif-
stuif.nl. x

Welkom op de Stuif Stuif

(Publicteitsfoto).

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

haarlem - Op zaterdag 1 september, 
van 14.30 tot 15.15 uur én op vrijdag 
7 september van 16.30 tot 17.15 uur 
worden in Bibliotheek Centrum aan 
de Gasthuisstraat 32 in Haarlem gra-
tis proeflessen tangodansen gegeven 
voor beginners. Het is niet nodig om 
je aan te melden voor deze proefles-
sen.

Het derde Zango Festival vindt van 
5 tot 9 september dit jaar plaats in 
de Spiegeltent op de Grote Markt 
in Haarlem. Dit festival is bedoeld 
om de Argentijnse tango toegan-
kelijk te maken voor een breed 
publiek. Er komen proeflessen 
voor beginners op vele opvallende 
locaties in de stad. Iedereen kan 
de tango zien en uitproberen, ook 
in de Bibliotheek Haarlem. De 
proeflessen worden gegeven door 
het Zango-docententeam.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
op www.zango.nl. x

Gratis tangolessen

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

zandvoort - Het weekend van 18 en 19 augustus staat in 
het teken van groot zeilspektakel langs de Zandvoortse 
kust. De Watersport Vereniging Zandvoort organiseert de 
jaarlijkse Tweedaagse van Zandvoort met de Eneco Luch-
terduinen Race (voorheen NAM-REM Race). Een lange 
afstandsrace, die inmiddels een prominente plaats op 
de Nederlandse wedstrijdkalender heeft ingenomen.

De wedstrijd is van oorsprong ontstaan uit een lange 
afstandsrace van Zandvoort via Noordwijk naar het 
REM-eiland en terug. Na het verwijderen van het REM-
eiland is er als alternatief de NAM 22-boei voor Kat-
wijk gekozen. De route hier naartoe wordt 'be-boeid' 
vanuit Katwijk. Afhankelijk van de windrichting 
wordt er vanuit Zandvoort, via Noordwijk en Katwijk 
naar de vijf kilometer uit de kust liggende NAM 22-
boei, en weer terug naar Zandvoort gevaren. Gemeten 
langs een rechte lijn, bijna vijftig kilometer. De twee-
daagse van Zandvoort is voor zowel de Dart-18 als de 
Formule-18 een officieel klasse evenement. De wed-
strijden zijn niet alleen geschikt voor de fanatieke 
wedstrijdzeilers, maar zeker ook voor de recreatieve 
catamaranzeilers die een lange afstandsrace willen 
neerzetten.
Omdat het hier een wedstrijd over lange afstand 
betreft, waarbij de zeilers ook nog een keer vijf 
kilometer uit de kust varen, wordt er veel aandacht 
besteed aan de veiligheid. De race wordt daarom bege-
leid door de KNRM van Katwijk, Noordwijk en Zand-
voort en door de verschillende Reddingsbrigades van 
Bloemendaal, Noordwijk, Katwijk en Zandvoort.
De organisatie rekent bij goede zeilcondities op meer 
dan honderd catamarans en dat belooft een waar zeil-
spektakel te worden. Ook vanaf het strand is dit een 
uniek uitzicht met al die catamarans op het water. 
Nooit zoveel catamarans bij elkaar gezien? Kom dan 
kijken. Het startschot klinkt om circa 12.00 uur ter 
hoogte van de Watersportvereniging Zandvoort (Zuid-
kant Boulevard Paulus Loot, naast de Reddingsbrigade 
Zuid). De toegang is gratis.
Zondag zullen er voor de Zandvoortse kust korte baan 
wedstrijden in verschillende klassen worden gevaren 
en zal er gestart worden om ongeveer 11.00 uur voor 
de Watersport Vereniging Zandvoort. Deelnemers 
kunnen zich via een voorinschrijving op internet aan-
melden. Kijk voor meer informatie op wvzandvoort.
nl. x

Tweedaagse van Zandvoort:
Eneco Luchterduinen Race
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haarlem - Met het driedaags festival 
Haarlem Jazz & More en veel andere 
café's die zich aansluiten bij het 
Jazzweekend, heeft Haarlem vanaf 
vandaag (donderdag 16 aug. -red.) 
een gouden Jazzkoffer in handen. En 
daaruit zal rijkelijk gestrooid worden 
met vele muziekstijlen. Uiteraard 
Jazz, maar ook Funk, Soul, House, 
Pop, Latin en Rock. Solisten, Big 
Bands, formaties en Dj's wisselen 
elkaar af of gaan samen een swin-
gende muzikale kruisbestuiving aan. 
Grote namen treden op zoals Waylon, 
Eduaordo Blanco Band, Giovanca, 
Dj Phil Horneman, New Amsterdam 
Orchestra, Dj Gregor Salto of bij-
voorbeeld Wouter Hamel. Dit alles 
voor iedereen, jong en oud en daar-
mee beleeft Haarlem het grootste 
gratis toegankelijke jazzfestival van 
Europa. De weersvoorspellingen zijn 
gunstig dus op naar markt, plein of 
café.

door René Snoeks

Het driedaagse festival Haarlem 
Jazz & More is in de plaats geko-
men voor Haarlem Jazzstad. In 
drie maanden tijd is er voor het 
hoofdpodium op de Grote Markt 
en de buitenpodia Klokhuisplein 
en Oude Groenmarkt een indruk-
wekkend en bijzonder gevarieerd 
programma samengesteld. Martijn 
Bevelander, voorzitter van de kers-
verse organisatie Haarlem Jazz & 
More praat bevlogen over het festi-
val: "In bijzonder korte tijd hebben 
we dit uit de grond gestampt, met 
behulp van veel Haarlemse bedrij-
ven, muziekliefhebbers en niet in 
de laatste plaats door onze burge-
meester. Want het kan niet zo zijn 
dat er na 31 jaar geen Jazzfestival 
meer voor Haarlem zou zijn."
Haarlem Jazz & More is van een 
vijfdaags evenement terugge-

bracht tot een driedaags met een 
brede programmering en uitstra-
ling die staat als een huis. "We zijn 
bewust naar drie dagen gegaan. We 
zijn als stichting helemaal nieuw 
en beginnen met een saldo van nul 
euro. Laten we dit nu eerst eens 
goed waarmaken en volgend jaar 
kijken voor uitbreiding ook voor 
wat betreft de buitenpodia."
De middagprogrammering ligt 
meer op het terrein van de Jazz ter-
wijl die tijdens de avond meer zal 
liggen op pop en house, wel met 
live-elementen zoals bijvoorbeeld 
een viool, saxofoon of trompet. 
Met uitzondering van Jules Deel-
der, die draait uitsluitend uit zijn 
eigen Jazz platencollectie.

Licht en Geluid
Naast een uitgelezen en brede pro-
grammering is er door de organisa-
tie ook veel aandacht besteed aan 
het licht en geluid. Bevelander: "In 
voorgaande jaren was het geluid op 
de Grote Markt nou niet bepaald 
overal even goed. Stond je vooraan 

dan werd je door het harde volu-
me weggeblazen en stond je ach-
teraan dan was het vervormd. Nu 
werken we met de modernste en 
beste geluidsinstallatie, waarvan 
er maar één is in Nederland. Hal-
verwege het plein komen nu ook 
speakers te hangen en dat komt de 
kwaliteit alleen maar ten goede." 
Hifikwaliteit dus. Ook de lichtin-
stallatie is aanzienlijk uitgebreid 
en verbeterd. "Ik kan nog niet alles 
verklappen maar er gaat gewerkt 
worden met een schitterende 
lichtshow en bewegende decors." 
Verder is er nu ook een veel snel-
lere doorstroming van artiesten 
doordat een volgende act al klaar 
gezet kan worden. "Hierdoor is de 
wisseltijd een kwartiertje of zo dat 
wordt opgevuld door een Dj."
Elke middag en avond dus swin-
gen geblazen op de Grote Markt 

en de podia daar omheen. De 
zaterdagavond belooft een spec-
taculaire afsluiting te worden met 
de beroemde bigband New Amster-
dam Orchestra, samen met arties-
ten als Nils Krake, Waylon, Roog 
en Tara McDonald. Kijk voor het 
uitgebreide programma op www.
haarlemjazzandmore en op Face-
book. x

Een Gouden Jazzkoffer waaruit
rijkelijk gestrooid gaat worden

Driedaags festival Haarlem Jazz & More

Giovanca is ongetwijfeld één van de publiekstrekkers op de zaterdagavond 
(Foto: Yamandu Roos).

Wouter Hamel In Full Swing op vrijdag (Foto: Pablo Delfo). x

Jules Deelder draait zoals bekend uit-
sluitend uit zijn eigen selectie (Foto: 
A.M.C. Fok).

haarlem - Vanwege teruglopende 
sponsorinkomsten heeft de Stich-
ting Haarlem Jazzstad besloten dit 
jaar geen Jazzevenement te orga-
niseren. Naar aanleiding van dit 
besluit heeft een aantal Haarlem-
se Horeca-ondernemers het initi-
atief genomen om onder de naam 
Haarlem Jazz & More een soortge-
lijk evenement te organiseren. De 
Stichting Haarlem Jazzstad blijft 
voorlopig bestaan. Afhankelijk 
van de ontwikkelingen wordt er 
in de toekomst een besluit geno-
men over het voortbestaan van de 
Stichting Haarlem Jazzstad. x

Haarlem Jazzstad

haarlem - De eerste dag van Haar-
lem Jazz & More treedt zangeres 
Yvonne Weijers op met haar Latin & 
Jazz band in Jazzklup Van Beinum 
(naast de Philharmonie). Met Pieter 
van Santen op piano, Jacko Schoon-
derwoerd op contrabas en Ruud 
Eeuwen op saxofoon. Anders dan 
eerder aangekondigd is de aanvang 
van het optreden gewijzigd in 21.00 
uur (tot 00.00 uur). x

Line up Haarlem Jazz & More:

Donderdag 16 augustus

Grote Markt

18.00 - 19.00 | Sacha vee quintet 
Kind of Blue. 19.00 - 20.00 | PLeaSe! 
Funkadelic Hip-Pop. 20.00 - 21.00 | 
New Manhattan Big Band ft. Diggy 
Dex Dezelfde Spijt. 21.00 - 22.:00 
| Nothing but funk + Nikki Nice 
Charming, exciting, and sexy. 22.00 
- 23.00 | Roy Dee Ferocius Groovin' 
Dee. 23.00 - 00.00 | Gregor Salto LIVE 
Charming, exciting, and sexy.

Vrijdag 17 augustus

Grote markt

17.00 - 18.00 | Nene. 18.00 - 19.00 | 
Erwin Benjamins Jazz band ft Emy 
perez. 19.00 - 20.30 | Wicked jazz. 
20.30 - 21.30 | Charlene. 21.30 - 22.30 
| Wouter Hamel In Full Swing. 22.30 
- 23.30 | Saxophonation Nicolay on 
Sax en DJ Tobias Camman. 23.30 
- 01.00 | Kraak en Smaak Squeeze 
me.

Oude Groen Markt

18.00 - 20.00 | Santana Hot Collec-
tive. 20.00 - 20.30 | Dj Rico. 20.30 
- 22.30 | Disco Disciples. 22.30 - 23.00 
| Dj Rico. 23.00 - 01.00 | Glance.

Klokhuisplein

20.00 - 22.30 | Ungawa. 22.30 - 01.00 
| Jamento.

Zaterdag 18 augustus

Grote Markt

14.00 - 15.00 uur Sandstorm. 15.00 
- 16.00 | Ashtraynutz Conserva-
torium Haarlem. 16.00 - 17.00 | 
Oscar Benton Blues band. 17.00 
- 18.00 | Sandstorm. 18.00 - 19.00 | 
Zwazi's soulsoup ft Big boi caprice 
and rockattack ten. 19.00 - 20.00 | 
Jules Deelder. 20.00 - 21.00 | Rilan 
and the bombardiers. 21.00 - 22.30 
| Giovanca. 22.30 - 23.15 | Waylon 
+ New Amsterdam Orchestra onder 
leiding van Stephan Geusebroek. 
23.15 - 00.15 | Roog + New Amster-
dam Orchestra onder leiding van 
Stephan Geusebroek. 00.15 - 01.00 
| Tara mcdonald + Roog + Waylon 
+ New Amsterdam Orchestra onder 
leiding van Stephan Geusebroek.

Oude Groen Markt

18.00 - 20.00 | Dj Bert Coster and 
Saxophonee. 20.00 - 20.30 | Dj Rico. 
20.30 - 22.30 | Ha Ha. 23.00 - 01.00 | 
The Dukes of Soul.

Klokhuisplein

20.00 - 22.30 | Miss Irma Derby and 
the Dazzle Party. 22.30 - 01.00 | Soul 
6 met Amber en Oren Schrijver.

Voor de meest actuele informatie: 
www.haarlemjazzandmore.nl x



Jazz donderdag 16 augustus 2012 14

haarlem - De Jopenkerk organiseert 
tijdens het Jazzweekend een sfeer-
vol muzikaal programma waarbij het 
lekker borrelen, swingen of dineren 
is. Op de vrijdag is het de beurt aan 
de jazzgrooves van de bekende Dj 
Phil Horneman. Op zaterdagavond 
kun je aanschuiven bij Speelman & 
Speelman aan tafel en op zondag-
middag wordt het swingen gebla-
zen bij de Haarlemse buskende 
band The Busquito's.

door René Snoeks

Jazzy grooves staan centraal op 
vrijdag 17 augustus in de Jopen-
kerk. Vanaf 22.00 uur draait DJ 
Phil Horneman van Wicked Jazz 
Sounds voor de brouwketels in de 
kerk waarbij hij zijn uitgebreide 

Jazzy platencollectie ten gehore 
brengt. De toegang is gratis. DJ 
Phil Horneman is presentator 
van de Wicked Jazz Sounds radio-
show. Hij begon als radiopiraat en 
maakte vervolgens radio bij het 
Israëlische leger. In 1998 gaf hij 
de naam Wicked Jazz Sounds aan 
zijn lokale radioshow in Amstel-
veen, opgevolgd door Arrow Jazz 
FM en later KX Radio.

Aan tafel
Op zaterdagavond 18 augustus is 
er een zeer speciale avond waar-
bij Speelman en Speelman een 
avondvullend muziektheater aan 
tafel verzorgt in het restaurant 
van de Jopenkerk. 'Aan tafel met 
Speelman & Speelman' staat voor 
een avond waarop alle zintuigen 
worden geprikkeld. Het populaire 
Haarlemse muzikale cabaretduo 
speelt eigen nummers en bekend 
Nederlandstalig repertoire. Ook 
de jazz zal hierin vertegenwoor-
digd zijn, laat Daan Speelman 
vanaf zijn vakantieadres in Frank-
rijk weten: "Ik heb twee jaar lang 
les gehad van een jazz zangpeda-
goge, dus dat komt wel goed. We 
doen een paar nummers."
Verder vertellen de broers verha-
len en gaan zij het gesprek aan 
met hun tafelgenoten. Levens-
verhalen die over tafel gaan, wor-
den beantwoord met muziek of 
verwerkt in nieuwe liedjes. Het 
belooft een interactieve avond te 
worden om niet te missen met 
een heerlijk vier-gangen diner, 
veel muziek en verhalen waarbij 
het publiek zelf een bijdrage aan 
levert. Aanvang is 20.00 uur. Kos-
ten bedragen € 49,50 per persoon 

(inclusief 4-gangendiner, voorstel-
ling, exclusief drank) Reserveren 
is mogelijk via 023-5334114 of 
evenementen@jopenbier.nl.

The Busquito's
Lekker borrelen en genieten 
met The Busquito's staat op het 
programma op zondag 19 augus-
tus van 14.30 tot 17.30 uur. Drie 
jonge, professionele, aanstor-
mende talenten en één oude rot 

uit het vak; The Busquito's leve-
ren weer een waardevolle bijdra-
ge aan de vruchtbare Haarlemse 
muziekscene. Zij zijn een gekke, 
grappige, geweldige, swingende, 
buskende band die een glimlach 
op ieders gezicht zal toveren. Zij 
spelen een zeer gevarieerd reper-
toire dat een periode van bijna 

honderd jaar bestrijkt: van de 
'Roaring Twenties' tot gistermid-
dag. Liedjes van Disney, Django 
Reinhart, The Mills Brothers, 
Louis Prima, Sonny Rollins, and 
Irving Berlin om er zomaar een 
paar te noemen. De toegang is gra-
tis. Meer informatie is te vinden 
op www.jopen.nl. x

Een weekend vol jazz in Jopenkerk
Genieten van sfeervolle muziek om bij te borrelen, dansen en dineren

Zondagmiddag borrelen met The Busquito's in de Jopenkerk (Foto: Ron de 
Gruijl).

Aan tafel bij Speelman en Speelman 
op zaterdagavond in de Jopenkerk 
(Foto: HRLM-media - Esmee van 
Loon).

haarlem - Onder de naam Kantoor 
Jazzclub presenteert café 't Kan-
toor aan de Gierstraat tijdens het 
Jazzweekend op 17 en 18 augustus 
verschillende bands binnen in het 
café. Dit jaar geen buitenpodium 
maar jazzliefhebbers niet getreurd, 
want eigenaar en programmeur Erik 
Brunekreef is er ook dit jaar weer 
in geslaagd om een exclusief pro-
gramma neer te zetten. Gratis toe-
gankelijk in het bekende café dat tot 
een heuse jazzclub is omgetoverd.

door René Snoeks

Vier bands zorgen voor een mooie 
doorkijk in wat er zoal te beleven 
is op jazzgebied. Opvrijdag 17 
augustus om 19.00 uur bijt het 
Erik Sinnige Trio het spits af. Dit 

Trio bestaat uit Erik Sinnige op 
gitaar, Wietze van Foeken op con-
trabas en basgitaar en Kees van 
Lent op slagwerk en speelt jazz 
met een open en modern geluid. 
Hun muziek is beïnvloed door 
jazzmusici als Sylvain Luc, Nelson 
Veras en Jonathan Kreisberg.
Om 21.00 uur treden de MarXbro-
thers op. De Funk en Soul forma-
tie rond Marc van de Velde trad 
al op tijdens de Wereld Wijn Tour 
2012 en maakten daarbij zoveel 
indruk, dat ze zijn teruggevraagd 
voor Kantoor Jazzclub. De geheel 
eigen draai die de heren geven 
aan covers van onder andere Bill 
Withers, James Brown of Johnny 
Guitrar Watson, werkt zo aanste-
kelijk, dat dat wel swingen wordt. 
Niet in de laatste plaats door het 

enthousiasme van dit viertal.

Eduardo Blanco Band
Zaterdag 18 augustus opent Tres 
Jazz. Het trio, Ad van den Berg 
(bas), Lily Latuheru (zang) en Eric 
Sinnige (gitaar) speelt easy jazz 
en vormt dus een mooie opbouw 
voor de waanzinnige slotact van 
de zaterdagavond: de Eduardo 
Blanco Band. Eduardo Blanco, 
trompet, Bert van Erk, bas, Dirk 
Balthaus, keyboard en Ben Schro-
der, drums spelen swingende, 
op de klassieke leest geschoeide 
jazz. Het alom erkende talent van 
Eduardo en zijn gedrevenheid zet 
hij in, om klassieke jazz wereld-
wijd onder de aandacht te bren-
gen. Samengevat muzikanten van 
hoog niveau die top Bebop spelen. 
Café 't Kantoor is te vinden aan de 
Gierstraat 78. Zie ook www.tkan-
toor.nl. x

Ook café 't Kantoor wordt een jazzclub

(Foto: Iddo Andeweg).
De stem van Lily Latuheru zorgt ongetwijfeld voor een mooie opbouw voor de 
slotact van de zaterdagavond (Publiciteitsfoto). x

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem. Voor 
openluchtheater Caprera in Bloe-
mendaal: www.openluchttheater-
bloemenddaal.nl en 023-5250050.

Vrijdag 17 augustus

Het Circus van de Nacht

20.15 | Na successen als Cirque Stiletto met 

Ellen ten Damme en Circus Hurricane met 

Hans Klok presenteert Stardust Circus Inter-

national Yab Yum. De makers baseerden zich 

op de bestseller Yab Yum - Het Circus van 

de Nacht waarin oprichter Theo Heuft ver-

haalt over het succes van 's werelds meest 

beroemde bordeel. € 47,- | € 42,- | € 39,-. 

Stadsschouwburg Haarlem. Ook op zater-

dag 18 augustus.

Jam Sessies

20.20 | Professionals schuiven lekker aan 

maar ook redelijk ervaren muzikanten die 

nog niet veel gelegenheid krijgen om op te 

treden voor een publiek zijn van harte wel-

kom. Café Oomstee, Zeestraat 62 in Zand-

voort. www.oomstee.nl

Cargo Vibes

21.00 | Twee veelzijdig muzikale mannen 

vormen een producers duo en zijn actief in 

de studio met het componeren en produce-

ren van mooie nieuwe songs en producties 

in zowel de elektronische als akoestische 

sfeer. € 5,- [18+ en legitimatie verplicht]. 

Holland Casino Zandvoort.

Zaterdag 18 augustus

Antiekmarkt

09.00 | Gezellige Antiekmarkt op de Dreef 

in Haarlem. Van aardewerk tot schilderijen, 

van zwaarden tot oude poppen. Ook meu-

bels, spiegels enzovoorts. 

Orgelconcert

15.00 | Johan Hermans [Hasselt, België] 

speelt werken van César Franck, Philip 

Glass, Denis Bédard, Claude Debussy en 

Alexandre Guilmant. Kathedrale Basiliek St. 

Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem.

Zondag 19 augustus

Il Canto di Rame

15.00 | Kerkpleinconcert met dit keer een 

koorconcert van Il Canto di Rame. € 5,-. 

Protestantse Kerk, Kerkplein in Zandvoort. 

www.classicconcerts.nl

Breezin

18.00 | Bruisende trio dat alle ingredienten 

heeft samengevoegd om een puur geluid ten 

gehore te brengen. € 5,- [18+ en legitimatie 

verplicht]. Holland Casino Zandvoort.

Tangosalon

19.00 | De klanken van de tango zullen zich 

weer vermengen met het geluid van de aan-

komende en vertrekkende treinen. € 8,-. 

Perron 3A van het NS-Station in Haarlem. 

www.elcompas.nl

Zomeravondmuziek

19.00 | Vesper met Wieke Ubels - sopraan, 

Suzanne Groot - viool en Anton Pauw, orgel. 

Gratis [na afloop collecte]. Grote of St. Bavo-

kerk, ingang Oude Groenmarkt, in Haarlem. 

www.bavo.nl. x

bloemendaal/haarlem - Op vrijdag-
avond 17 augustus treed Stef Bos met 
zijn band op in het openluchttheater 
Bloemendaal. De show van de popu-
laire liedjeszanger begint om 20.30 
uur. Speciaal voor dit optreden zingt 
het Haarlemse muzikale cabaretduo 
Speelman en Speelman een paar lied-
jes samen met de zanger, als opmaat 
voor hun optreden op 7 september 
aanstaande.

door René Snoeks

Stef Bos toert in dit seizoen met een 
titelloos programma en een band 
door de lage landen. Het vertrek-
punt van de voorstelling was een 
beeld van de jonge Zuid-Afrikaanse 
schilder Christiaan Conradie. Het 
vervolg was een verzameling van 
veel nieuwe woorden en muziek 
die samen met oudere nummers 
de verbeelding en de verwondering 
ruim baan willen geven. Verder 
geen woorden meer over wat er 
gaat gebeuren op het podium… dit 
beeld vertelt alles!
De veelzijdigheid van Stef Bos valt 
bijna niet te omschrijven. Hij is 
componist, zanger, cabaretier, ver-
taler, scriptschrijver en dichter. Een 
rasartiest die geboren is met zijn 
talenten om mensen te vermaken. 
In 1981 wint Kaliber de publieks-
prijs van het fameuze cabaretfes-
tival Camaretten in Delft. Later, in 
1988 eindigt hij als onderdeel van 
duo Idioten Blozen Niet de tweede 
plaats op het Amsterdams Klein-
kunst Festival/Wim Sonneveld Con-
cours. Als in februari 1991 de single 
Papa uitkomt kent al snel een groot 
publiek zijn naam; het is een dikke 
hit in Nederland en België.
Door het succes van Papa verkoopt 
de CD Is Dit Nu Later erg goed. Het 

wordt zelfs dubbel platina. In dat-
zelfde jaar volgen nog twee belang-
rijke onderscheidingen, te weten 
een Zilveren Harp en een Edison. 
In 1993 tekent Bos ook voor de ver-
taling en bewerking van de musi-

cal De Man Van La Mancha voor het 
Koninklijk Ballet Van Vlaanderen. 
Niemand minder dan Ramses Shaffy 
neemt daarin de hoofdrol voor zijn 
rekening. Voor het theaterconcert 
Tussen De Liefde En De Leegte ont-
vangt Stef in 1993 de prestigieuze 
Pall Mall Exportprijs.
In 2000 ontvangt Stef Bos een Gou-
den Harp voor zijn werk zover en 
- voor het album Zien - zijn tweede 
Edison. In het voorjaar van 2000 
werd de Zien-tour afgesloten met 
een uitgebreide rondgang door Zuid-
Afrika, vergezeld van de release van 
een exclusief Zuid-Afrikaans compi-
latie-album, Beste Van Bos.
Kaarten voor dit optreden kosten 
per stuk € 22,50 en zijn te bestel-
len via www.openluchttheaterbloe-
mendaal.nl. x

Stef Bos in het bos
Gastoptreden van Speelman en Speelman

(Foto: Varenka Paschke).

haarlem - Op zondag 19 augustus kun-
nen liefhebbers mee met een speciale 
rondleiding rond het hoogkoor van de 
kathedrale basiliek St. Bavo aan de 
Leidsevaart.

Ondanks de omvangrijke restaura-
tie is het hoogkoor van dit op een 
na grootste kerkgebouw van Neder-
land nog altijd goed toegankelijk en 
zichtbaar. De rondleiding zal langs, 
en deels over, het bischoppelijke 
hoogkoor verschillende onderde-
len behandelen. Het betreft hier 
voornamelijk, de voor deze kathe-
draal zo belangrijke, kerkelijke 
symboliek. Doorgaans wordt bij het 
ontwerp en bouw aan het hoogkoor 
extra aandacht besteed. Dit is zeker 

ook bij de St. Bavo het geval, en te 
merken aan de vaak kleine details 
die in het voorbijgaan gemakkelijk 
over het hoofd worden gezien.
De rondleiding begint om 13.30 uur 
en duurt ongeveer een half uur. Bij 
grote interesse worden er meerde-
re tochten gehouden. Het adres is 
Leidsevaart 146, ingang Botteman-
neplein (torens). De entreeprijs 
bedraagt € 5,-. Deelname is alleen 
mogelijk na aanmelding via vrien-
den@rkbavo.nl onder vemelding 
van koortocht. x

Tocht rond hoogkoor één 
na grootste kerkgebouw

De St. Bavo kenmerkt zich door de 
vaak kleine details die in het voorbij-
gaan gemakkelijk over het hoofd wor-
den gezien (Publiciteitsfoto).

haarlem - Op de dinsdagen 21 en 
28 augustus organiseert het Gilde 
Haarlem in samenwerking met de 
Grote of St. Bavo kerk een wan-
deling rond de Grote Markt met 
aansluitend de beklimming van 
de toren van de kerk. Voor de 
beklimming van de toren (vanaf 
12 jaar) wordt van de deelnemers 
een redelijke conditie en goed 
schoeisel verwacht. Deelname 
kost € 10,- per persoon, inclusief 
een kopje koffie of thee. Aanvang 
van de wandeling is 13.30 uur; de 
start is bij de ingang van kerk. Bel 
voor informatie en reserveringen 
op werkdagen tussen 09.00 en 
10.00 uur of tussen 18.00 en 19.30 
uur met 06-16410803, of stuur een 
e-mail naar gildewandelingen@
gmail.com. x

Torenbeklimming

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op donderdag 23 
augustus maakt Louise Koster, 
stadsgids bij het Gilde, een wan-
deling langs een aantal locaties 
in het centrum en vertelt over 
de rol die zij in het Haarlemse 
muziekleven spelen. De start is 
vanaf het Archeologisch Muse-
um (Vleeshal) aan de Grote 
Markt 18. Aanvang is 14.00 uur, 
de wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur. Deelname kost € 
3,- per persoon. Aanmelden (ver-
plicht) kan telefonisch op werk-
dagen tussen 09.00 en 10.00 uur 
en tussen 18.00 en 19.30 uur 06-
16410803, of stuur een e-mail 
naar gildewandelingen@gmail.
com. x

Muzikaal Haarlem

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Museum Het Dolhuys orga-
niseert op 23 augustus van 15.00 tot 
20.00 uur een boekenmarkt op ter-
ras van het museumcafe THUYS. Een 
heerlijke zomerse middag met een 
terras vol boeken van Nederlandse 
schrijvers en versgemaakte paella 
van gastvrouw Sabien.

Tijdens deze middag worden 
honderden, zo goed als nieuwe, 
boeken te koop aangeboden. 
Recente literatuur van bekende 
Nederlandse schrijvers als Grun-
berg, Thomése en Zwagerman 
worden voor een vriendenprijsje 
verkocht. De opbrengst van de 
boekenmarkt gaat naar een goed 
doel: de aanschaf van een bij-
zondere kroonluchter voor het 
nieuwe museumcafé THUYS. De 
kroonluchter is ontworpen door 
ontwerpbureau Overtreders W 
en zal worden vervaardigd door 
patiënten in verschillende GGZ-
instellingen. Het Literair leesvoer 
zal niet alleen de geest, maar 
ook de maag voeden. Gastvrouw 

Boekenmarkt

Sabien van museumcafé THUYS 
gaat een heerlijke paella maken, 
vergezeld van een frisse salade. 
Voor € 12,50 kan men meege-
nieten van haar kookkunsten en 
ontvangt men tevens een drankje. 
Vrienden van Het Dolhuys beta-
len € 10,-.
Bezoekers kunnen zich vrijblij-
vend aanmelden via servicebu-
reau@hetdolhuys.nl of via 023-
5410670. x
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HAARLEM - Op 1 november 1999 is Luvu
Uitvaartbureau gestart als zelfstandig 
uitvaartbedrijf. Ondertussen alweer ruim 12,5 
jaar verder. Luvu is bekend geworden als een 
uitvaartorganisatie, welke op zeer persoonlijke 
wijze de uitvaarten verzorgd en begeleidt. Alles
uiteraard naar wens van de overledene en/of de 
nabestaanden. Ook wordt bij elke bespreking 
goed meegedacht om tot een passend afscheid 
te komen. Wij zeggen niet voor niets: Samen 
naar een waardig afscheid!

Het voordeel is dat Luvu een relatief ‘klein’ bedrijf 
is, waardoor er veel tijd aan elke uitvaart besteedt 
kan worden. Dit uit zich ook in alle reacties na 
afloop. Niet alleen van de nabestaanden, maar 
ook spontaan van aanwezige belangstellenden, 
die vaak zeggen dat ze dit niet eerder hebben 
meegemaakt, zo persoonlijk en stijlvol als alles 
gebeurd. Voor ons een goede ontwikkeling, want 
de beste reclame is het laten zien van wat je kunt 
betekenen. Luvu is hierdoor bij vele families al 
de huisondernemer geworden, waar wij erg trots 
op zijn.
Door de samenstelling van ons team en door 
onze eigen voorzieningen, kunnen wij de gehele 
uitvaart zelfstandig uitvoeren. Wij zijn niet afhan-
kelijk van derden en kunnen daardoor onze eigen 
stijl en service goed controleren. Dit heeft tot 
voordeel dat iedereen in de gedachten van Luvu 
handelt en de nabestaanden altijd met dezelfde 
personen contact hebben.

Een hot item is momenteel: wat kost een uitvaart 
tegenwoordig. De landelijke media besteedt erg 
veel aandacht aan dit onderwerp. Luvu is als een 
van weinigen zeer transparant met haar uitvaart-
kosten. Op onze website www.luvu.nl wordt hier 
al een vermelding van gemaakt. Wij hanteren, 
indien nodig, al een eigen basispakket, waardoor 
er al een uitvaart kan worden verzorgd, tegen 
een passend tarief. 
Een uitvaart volgens het basispakket krijgt bij 
Luvu net zoveel aandacht en stijl als iedere an-
dere uitvaart. U hoeft niet via internet de uitvaart 
in te vullen, er komt gewoon netjes iemand bij u 
thuis. Dus geen tweede klas uitvaart. Gemiddeld 
zijn onze uitvaarten 25% goedkoper dan de grote 
organisaties, welke veel meer kosten moeten 
dragen.
Uiteraard kan Luvu ook offertes op maat maken, 
wanneer men iets meer wensen heeft dan dit 
basispakket. Via ons vermelde wensenformulier, 
kunt u al een draaiboek maken van de uitvaart en 
wij kunnen aan de hand hiervan een passende 
offerte presenteren.
Wilt u met onze organisatie kennismaken of in-
formatie omtrent het verzorgen van de uitvaart, 
schroomt u dan niet. U kunt altijd vrijblijvend met 
ons contact opnemen.

Luvu Uitvaartbureau
Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
023-5371375 / info@luvu.nl

Luvu Uitvaartbureau
Samen naar een waardig afscheid

Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

zie elders in dit blad

bloemendaal aan zee/zandvoort - Tro-
pische temperaturen op beide dagen 
van het afgelopen weekend zorgden 
voor overvolle stranden en drukte 
op de wegen. Maar alles liep redelijk 
vlekkeloos en er heerste een vriende-
lijke sfeer.

door Louise Leupen

Voor de politiepost op de kop van 
de Zeeweg wordt met lint een klein 
stukje stoep afgezet. Het is zondag-
ochtend vroeg en al hele stromen 
mensen vinden hun weg langs het 
steile strandpad ernaast, richting 
zee. Afzetting is de enige manier 
om nog enige ruimte over te laten 
op de plek waar steeds verschillen-
de politiemannen (en slechts één 
politievrouw) af- en aan moeten 

kunnen lopen. Waaronder ook Dolf 
Schuurman. Hij is brigadier van 
het Wijkteam Zandvoort en samen 
met aspirant-agent Jeroen Schou-
ten is hij vandaag op alle plekken 
waar veel verkeer is. "We pakken 
de drukke punten: kop Zeeweg, bij 
het Casino, het station, kop Zand-
voortselaan." Dit is het 'monitoren'. 
Portofoons klinken van alle kanten 
en situaties worden doorgegeven 
via social media. Als enige tijd later 
de parkeerterreinen P1 en P2 vol 
zijn, komt er toestemming van het 
circuit om daar te gaan parkeren. 
"Dat is het overloopgebied, hoewel 
er vandaag wel races zijn, dus ook 
daar moet rekening mee gehouden 
worden."

Extra lange treinen
Er zijn op deze hete dag extra veel 
en lange treinen ingezet. Schuur-
man vertelt hoe er afspraken 
gemaakt zijn met de handhavers 
van de NS. "Zij geven ons door wat 
voor groepen er in de trein zitten." 
En er wordt nauw samengewerkt 
met de verkeersregelaars en ook 
met de strandpachters. 

Het water in voor verkoeling
Warmte en drukte aan de kust

Zelfs ín het water was het druk (Foto: Louise Leupen).

Er waren extra treinen ingezet (Foto: Louise Leupen). x

Vervolg zie elders

zandvoort - De politie kreeg in de 
nacht van vrijdag op zaterdag een 
melding dat op de Strandafgang 
Barnaart een man zwaar mishan-
deld zou zijn. De aanleiding van 
de mishandeling is niet duidelijk. 
Het slachtoffer, een 39-jarige Duit-
ser, is met letsel aan zijn hoofd 
naar een ziekenhuis vervoerd. De 
politie stelt een onderzoek in naar 
de daders. Getuigen die nog geen 
contact hebben gehad met de poli-
tie worden verzocht dit alsnog te 
doen. Zij kunnen contact opne-
men met de politie in Zandvoort 
via 0900-8844. x

Man ernstig
mishandeld
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Een overvol strand (Foto: Louise Leupen). x

Er zijn meer dan 10.000 kaarten 
verkocht voor het strandfeest van 
die avond en voor die tijd zal er nog 
een wisseling plaatsvinden van het 
publiek.
Handhaver Dirk Akkerman staat 
voor de politiepost en wordt con-
tinu door iedereen aangesproken. 
'Waar kan ik pinnen?' 'Waar kan ik 
kranten kopen?' 'Hoe laat gaat de 
trein naar Haarlem?' 'Waar kan ik 
lekker eten?' De grote verscheiden-
heid aan vragen doet hem zichtbaar 
veel plezier. Waarom? "Dat heb ik 
altijd gehad, ik vind het leuk om 
de mensen te helpen", zegt hij 
lachend. Hij maakt van alles mee en 
heeft net geholpen toen een jonge 
vrouw ter plekke een epileptische 
aanval kreeg.

Op het strand
Het is druk op het strand èn ook 
in het water, waar velen verkoe-
ling zoeken. Bij de vloedlijn liggen 
Krijn (31) en Jasper (34). Ze zijn 
helemaal uit Den Bosch gekomen. 
"Na een hele zomer met regelmatig 
lekker weer, dan ga je een keertje 
naar Bloemendaal, zo gaat dat", zegt 

Jasper. Maar het verhaal gaat nog 
verder. "We gingen lekker met het 
openbaar vervoer, dat doen we 
nooit, en toen kwamen we aan op 
Bloemendaal. Daar bleek dat we 
op het verkeerde station waren 
uitgestapt. Toen zijn we naar een 
bushalte gegaan, lijn 81." Lijn 
81? "Ja, maar na veertig minuten 
wachten bleek dat die was opgehe-
ven. Er kwam een heel leuke jonge 
moeder in de auto langs, die heb-
ben we om hulp gevraagd en zij 
heeft ons toen hier naar het strand 
gebracht."
Hoe heette ze? "Dat weten we 
niet. Maar ze komt in ieder geval 
uit Bloemendaal. Ze stopte om ons 
eruit te laten, maar dat was op een 
plek waar je niet goed kon stilstaan 
en toen moest ze snel wegrijden." 
De beide heren willen haar graag 
nog bedanken voor de lift. Als ze 
zich meldt (mail naar: info@loui-
seleupen.nl) dan krijgt ze een boe-
ket van hen. Ze reed in een kleine 
zilvergrijze 'boodschappenauto' 
en achterin was een groot kinder-
zitje. Wie is die vriendelijke jonge 
blonde moeder? x

Vervolg van voorpagina

haarlem/hilversum - "Ik ben echt 
trots op mijn eigen bijenvolk", 
grapte Haarlemmer Giel Beelen 
afgelopen donderdagochtend tij-
dens zijn radio-uitzending live op 
3FM. "Een hele prestatie", aldus de 

DJ. Het eerste potje honing werd 
onder het toeziend oog van de 
Heemsteedse imker Pim Lemmers 

vakkundig afgetapt door Fleur Wal-
lenburg, nieuwslezeres op 3FM. 
Vervolgens kreeg de pot het etiket 
'Miel Giel met BIJsmaak', gemaakt 
door cartoonist Peter van de Wiel, 
opgeplakt. 
In het kader van het Jaar van de Bij 
heeft Giel Beelen sinds maart van 
dit jaar een eigen bijenvolk dat 
midden in het Media Park in Hil-
versum staat. Regelmatig zijn de 
verrichtingen van Beelen en Lem-
mers live op 3FM te horen.Vorige 
week donderdag tapten Fleur Wal-
lenburg en Giel Beelen maar liefst 
39 potjes honing van elk 450 gram 
af. Een aantal potjes zullen binnen-
kort mogelijk worden geveild op 
3FM. "Voor het goede bijendoel", 
aldus Beelen. x

'Miel Giel met BIJsmaak'
Giel Beelen trots op zijn bijen

Imker Pim Lemmers en Giel Beelen met een optje vers getapt honing (Foto: Lex 
Uiting - Giel.Vara.nl).

(Illustratie: Peter van de Wiel). x

regio - Van 1 tot en met 6 oktober houdt 
de Dierenbescherming haar jaarlijkse 
collecte. Voor diverse wijken in en 
rond Haarlem en Haarlemmermeer is 
de Dierenbescherming met spoed op 
zoek naar wijkhoofden.

Een wijkhoofd is de onmisbare spil 
tussen de organisatie en de collec-
tanten. Hij of zij deelt de wijk in, 
overlegt met de collectanten welke 
routes zij lopen, zorgt voor de dis-
tributie van collectebussen en legi-
timaties. Een functie waarmee men 
slechts eenmaal per jaar de Dieren-
bescherming een enorme dienst 
kunt bewijzen. Immers: zonder 
wijkhoofden geen collecte.
Omdat de Dierenbescherming geen 
subsidie ontvangt, is zij geheel 
afhankelijk van onze leden en dona-
ties. De collecte is daarbij een heel 
belangrijke bron van inkomsten. 

Voor meer info en aanmelden kan 
men een e-mail sturen naar info@
dbnhz.nl of bel tijdens kantooruren 
met 023- 5343440. x

Wijkhoofden gezocht
Collecte Dierenbescherming

(Publicteitsfoto).

aerdenhout - In een woning aan de 
Zandvoortselaan in Aerdenhout 
is zondagavond een klein brandje 
ontstaan. Om even voor 22.30 uur 
werd de brand ontdekt en werden 
de hulpdiensten gealarmeerd. In de 
woning bleek een prullenbak vlam 
te hebben gevat. De brandweer had 
het vuur snel onder controle en wist 

daarmee grotere schade te voorko-
men. Met een overdrukventilator 
is de rook uit de woning geblazen. 
Het verkeer op de Zandvoortselaan 
vanuit Zandvoort kon het incident 
rustig passeren. x

Brandje in de prullenbak

(Foto: Rowin van Diest).

vogelenzang - Zaterdag 1 septem-
ber wordt er de kofferbakmarkt 
gehouden op het terrein van tuin-
centrum Bos aan de Vogelenzang-
seweg 49 in Vogelenzang. De naar 
verwachting vele tientallen deel-
nemers met uitgeladen kofferbak-
ken zorgen iedere keer weer voor 
een afwisselend en altijd verras-
send aanbod. Zaken als kleding, 
huisraad, platen en boeken, huis-
houdelijke apparatuur enzovoorts 
kunnen hier voor een schappelij-
ke prijs van eigenaar wisselen. De 
markt duurt van 09.30 tot 16.00 
uur en de toegang en het parkeren 
is gratis. Voor meer informatie of 
reserveringen, tel. 0229-244739 
of 0229-244649, of kijk op www.
mikki.nl. x

Kofferbakmarkt
in Vogelenzang
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Overhemden - sweatshirts - jacks - pullovers - etc. 
Uitsluitend merkkleding

Alexander Suits
Dorpsstraat 22, Noordwijkerhout (t.o. Witte Kerk)

Geopend: di. t/m do. van 10.00 – 17.30 uur, vr. van 10.00 – 21.00 uur, za. van 10.00- 17.00 uur

Grootste herenmode uitverkoop
ooit in Nederland gehouden

Uitsluitend merkkleding!

Alle Business Kostuums
van € 349,- t/m € 499,-
Maten 44 t/m 64
Lengte maten t/m 118, breedte maten t/m 32

Alle Kolberts
van € 249,- t/m € 299,-
Maten 44 t/m 64
Ook 1/4 en lengtematen.

Pantalons
van € 129,- t/m € 139,-

Nú

€ 129,-

Nú

€ 60,-

Nú

€ 89,-

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
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bloemendaal aan zee - Het strand tus-
sen Zandvoort en IJmuiden is zeven 
kilometer lang. Tot drie mijl uit de kust 
draagt de Vrijwillige Bloemendaalse 
Reddingsbrigade de verantwoor-
delijkheid voor de watersporters, 
zwemmers en andere mensen die zich 
op zee begeven. De hoofdpost zit bij 
de kop van de Zeeweg, vlak naast de 
strandafgang. Hoe verliep daar het 
warme weekend?

door Louise Leupen

"We hebben vandaag vijftig assi-
stenties gedaan", zegt Ruud Cloeck. 
En dat is veel. Het is zaterdag op het 
eind van de middag en op de hoofd-
post De Kentering is even een rustig 
ogenblik. Dat wil zeggen: er zijn op 
dat moment geen strandbezoekers 
die hulp nodig hebben, want de sur-
veillance gaat ondertussen gewoon 
door. In de meldkamer zit iemand 
die constant bijhoudt waar de red-
dingsvaartuigen en de beschikbare 
vrijwilligers zich bevinden, en door 
iemand anders wordt met een ver-
rekijker een zwemmer in de gaten 
gehouden die een eindje uit de kust 
is.
Op tafel ligt een portofoon, Cloeck 
checkt die af en toe even terwijl hij 
vertelt over de gebeurtenissen van 
overdag. Cloeck is al 25 jaar voor-
zitter van de reddingsbrigade, maar 
uit de manier waarop hij over elke 
gebeurtenis van die dag vertelt, 
blijkt dat hij het werk nog steeds 
boeiend vindt.

Eerste hulp
Naast hem is vrijwilliger Marieke 
Mantje aangeschoven. Bij de red-
dingsbrigade werken alleen maar 
vrijwilligers; er zijn geen betaalde 
krachten. Mantje is organisator bij 
een evenementenbureau en werkt 
daarnaast nu twee jaar hier, waar-
van één jaar als officieel EHBO'er. 
Ze hebben deze dag al van alles 
meegemaakt, zoals een baby met 
warmteproblemen en mensen met 
scooterbrandwonden. "En daarnet 
hadden we drie mensen tegelijk die 
een kwallenbeet hadden."
Wat moet je doen bij een kwallen-
beet? "We doen er ammoniak op, 
dat laten we intrekken. Door het 
zuur neutraliseert het gif. Afhanke-
lijk van hoeveel pijn het doet laten 
we het zo'n tien à vijftien minuut-
jes intrekken en daarna doen we er 
'after bite' op, een soort gel en dan 
trekt de pijn weg."
Er waren ook andere beten: vier 
mensen waren gestoken door een 
Pieterman, een klein visje met drie 
stekels op de rug. Kenmerkend bij 
zo'n beet zijn dan ook drie achterge-

laten puntjes in het lichaam en blijk-
baar een enòrme pijn: "Heel vroeger 
hakten vissers hun vinger eraf als ze 
waren gestoken." De visjes leven in 
het zand en vooral in augustus. Wat 
moet je dan doen? "Eerst zuigen we 
het gif eruit met een apparaatje en 
dan zo lang mogelijk, in zo heet 
mogelijk, water houden. Het gif en 
de pijn zweet je er dan uit."

Op het water
De brigade wordt voor ongeveer 
de helft gesubsidieerd door de 
gemeente en voor de andere helft 
gesponsord door bedrijven en par-
ticulieren. "We zijn hen èrg dank-
baar. Met hun bijdragen hebben 
we begin dit jaar een jetski kun-
nen kopen en hebben daarmee nu 
al meer dan 25 reddingen kunnen 
doen." Kitesurfers die materiaal-
pech hebben op zee, een catamaran 
die omsloeg. "Met de jetski kunnen 
we snel ter plekke zijn. Voor een 
reddingsboot zijn drie man nodig, 
en die kan omslaan, bij een jetski 
stap je er zo weer op."
Nu het zo druk is vaart er een 
patrouilleboot voor de kust, een 
'rib': een 'riged inflatable boat'. We 
mogen een stukje mee. Stuurman 
Chiel legt uit: "Vroeger had je 'zodi-
acs', die waren helemaal opblaas-

baar. Bij deze kan alleen de rand 
lek, en dan blijft hij drijven op de 
polyester bodem." De boot maakt 
ongeveer een verticale start maar 
dat blijkt door de stand van de 
motor te komen, die nog omhoog 
stond vanwege de plaatselijke 
ondiepte. Wanneer de boot meer 
snelheid heeft komt die 'in planee': 
alsof je óver het water glijdt. "Gis-
teren was er aflandige oostenwind. 
Als die komt opzetten, dan kun je 
daar niet tegenop peddelen, men-
sen op luchtbedjes helpen we dan 
terug." Bij Parnassia is ook een red-
dingspost met bemanning van de 
Bloemendaalse brigade. "Dat is ook 
altijd wel een druk stukje strand, 
met bovendien veel kinderen."

Jeugdreddingsbrigade
Onder alle vrijwilligers is de goede 
band met elkaar voelbaar. Die band 
is erg belangrijk: "Soms kom je in 
gevaarlijke situaties terecht en dan 
moet je volledig op elkaar kunnen 
vertrouwen." Sommigen hebben 
ook een familieband met elkaar; 
door de één raakte de ander ook 
verslingerd aan het reddingswerk.
Om nieuwe jongeren te trekken zijn 
er verschillende trainingen. Voor-
afgaand aan het door de KNBRD 
(Koninklijke Nederlandse Bond tot 
het Redden van Drenkelingen, -red.) 
erkende Lifeguarddiploma kunnen 
bij de Bloemendaalse reddingsbri-
gade drie strandwachtdiploma's 
worden behaald. Deze 'eigen lijn' 
is door de Bloemendaalse brigade 
opgezet om kinderen vanaf 13 jaar 
voor te bereiden op het zwaardere, 
landelijk en internationaal erkende 
Lifeguardcertificaat.
De training voor de strandwachten 
is op de zondagochtend. Meestal is 
het dan 's ochtends vroeg nog rus-
tig op het strand. Maar vanwege 
de drukte moet de les nu iets inge-
kort worden. Na de warming-up, 
bestaande uit een run-swim-run 
traject dat in pittig tempo moet 
worden afgelegd, is het tijd voor 
verschillende opdrachten. Deze 
keer: reddingzwemmen met de 'res-
cuetube' en de 'rescuecan'. Behalve 
voor een slachtoffer en redders is er 
ook een rol weggelegd voor een fic-

tieve meldkamer, om daarmee de 
communicatie met de portofoon te 
oefenen.
Kinderen vanaf 11 jaar zijn al wel-
kom bij de reddingsbrigade. Op de 
zondagmiddag leren zij spelender-
wijs over de zee. "We doen daarbij 
aan teamopbouw, balspelletjes, 
ze leren samenwerken. Er is geen 
bovengrens voor deze groep: som-
migen willen blijven of zijn net 
ingestroomd", vertelt Freya. Naast 
haar werk als docent op een lagere 
school beleeft ze veel plezier aan 
haar vrijwilligerswerk bij de red-
dingsbrigade. Samen met Natasha, 
die werkzaam is als projectleider bij 
een ingenieursbureau, geeft ze les 
aan de kinderen.

Polsbandjes
Het lesprogramma van de middag-
groep wordt ook aan de omstan-
digheden aangepast: zij gaan gratis 
polsbandjes uitdelen. In tweetallen 
verspreiden de kinderen zich over 
het strand. "We werken altijd met 
het buddy-systeem. Dan kunnen 
ze elkaar in de gaten houden en 
eventueel helpen." Met een water-
vaste stift worden 06-nummers 
op de herbruikbare polsbandjes 
gezet, waardoor vermiste kinde-
ren hopelijk minder lang zoek 
zullen zijn.
Kijk voor meer informatie over 
de reddingsbrigade op www.red-
dingsbrigade-bloemendaal.nl. x

Drukte voor Reddingsbrigade
Kwallen en Pietermannen geven werk

Isabella (links) en Katinka van de Jeugdreddingsbrigade delen polsbandjes uit 
aan de jonge strandbezoekers (Foto: Louise Leupen).

Van links naar rechts Marieke Mantje, Ruud Cloeck, Koen Wiegman en Daan 
Groeneveld van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade in de meldka-
mer van waaruit de coördinatie plaatsvindt (Foto: Louise Leupen). x

De strandwachten in opleiding krijgen tijdens de training reddingsinstructies 
van Natasha en Freya (Foto: Louise Leupen). x

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

Aikido Centrum 
Haarlem

Introductiecursus van 
4 lessen in september.

Info: www.aikidohaarlem.nl 
of 06-24213175
Lorentzkade 62, 2014 CB  Haarlem.

Aikido, de krijgskunst waarin 
weerbaarheid, sport en harmonie 

samenvallen.

AF
Alliance Française Kennemerland

Gaat weer starten!
Van beginner tot gevorderde:
Iedereen kan bij ons terecht voor een passende
Cursus in de Franse taal en cultuur.

Opendagen in Haarlem, de Schakel, 
Pijnboomstraat 17, 2023 VN
Woensdag 5 en donderdag 6 september 
van 19.00 - 22.00 uur

Opendag in Heemstdede, Pauwehof, 
Achterweg 19, 2103 SW
Maandag 10 september van 19.00 - 22.00 uur.

Voor meer informatie zie www.alliance-francaise.nl
Inlichtingen en inschrijvingen: 06-42972165

HOGESCHOOL NIFA
ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN

BKB/BKC/PDB/PDL/MBA/VPS/VBA EN
HBO SPD start in de week van 3 september

Ga voor zekerheid kies voor NIFA!  
WWW.HOGESCHOOLNIFA.NL

OOK ADVERTEREN OP DE 
CURSUSPAGINA’S ?

De volgende verschijningsdata van deze pagina’s zijn:
30 augustus, 6 september en 13 september.

De Kunstflat
Heemstede

Voor tekenen en schilderen

Op het Atelier van Beeldend kunstenaar

An Luthart
Alle matrialen ook abstract en gemengde techniek 

16 lessen op verschillende dagdelen kleine groepen
Start in de week van 3 september 2012

ook kunt u opstarten 8 januari 2013

Jan Wiegmanlaan 14
info tel: 023 5280655 

of an.luthart@quicknet.nl   www.dekunstflat.nl

Zondag 26 augustus is er open dag 

van 11.00 t/m 17.00 uur
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

vogelenzang - Op 15 augustus heeft 
Haarlemmer Ton Wielart met zijn 
motor een volslagen onverwachte 
aanrijding met een damhert. Net ten 
noorden van de rotonde op de Voge-
lenzangseweg. Een week later blikt 
hij onder de pijnstillers en met diverse 
verwondingen terug op de klap. Adem 
halen is erg pijnlijk. Een interview met 
een natuurliefhebber die dankbaar is 
dat hij het kan navertellen.

door Ruud Vader 

Wielart (61) en zijn vrouw houden 
van dieren en van de natuur. Drie 
dagen voor de aanrijding maken ze 
beiden op de motor nog een plezier-
tochtje over dezelfde weg en heb-
ben op ongeveer dezelfde plek met 
genoegen staan kijken naar dam-
herten in de weilanden. Ze kennen 
de weg goed en weten dat er herten 
kunnen oversteken. Toch slaat het 
noodlot op de vijftiende toe. Wie-
lart rijdt tegen 12.00 uur na een 
goed verlopen sollicitatiegesprek 
op Schiphol via Noordwijk en Voge-
lenzang terug naar huis. Hij heeft 
net deze route aanbevolen aan een 
andere motorrijder, want dan kun 
je mooi de herten zien.
Tussen de rotonde en tuincentrum 
Bos eindigt voor Wielart voorlopig 
zijn goede stemming. De klap is 
hevig: "Ik reed ongeveer 50 kilome-
ter per uur (ter plaatse is 60 kilome-
ter per uur toegestaan, -red.) toen 
er plotseling twee meter voor me 
een hert van links uit de struiken 
de weg op rende. Ik probeerde nog 
te remmen, maar er was geen hou-
den meer aan. Je zou verwachten 
dat een dier een beetje mee geeft, 
maar het was alsof ik frontaal tegen 
een betonnen muur aan reed."
Het hert valt zwaar gewond ter 
aarde, de motor kantelt, schiet nog 
enkele meters door en de berijder 
nog eens een tiental meters ver-
der. Andere weggebruikers maken 
noodstoppen en schieten te hulp. 
Hoewel het Wielart zwart voor de 
ogen wordt ziet hij kans om nog 
naar zijn voertuig terug te lopen 
en de motor uit te zetten. Dan 
wordt hij door omstanders op de 
weg ondersteund en even later 
opgehaald door een ambulance die 
samen met de politie snel ter plaat-
se is. In het ziekenhuis wordt hij 
behandeld voor gebroken ribben, 
kneuzingen aan zijn long en buik 

en schaafwonden aan armen en 
benen. Zijn vooruitzicht is relatief 
goed - over zes tot acht weken zal 
hij volgens de artsen weer gewoon 
kunnen functioneren. Hoe kijkt hij 
na een week terug op het ongeval - 
had hij achteraf gezien iets kunnen 
doen om het te voorkomen?

Vrijwilligers 
Wielart: "Dat is nou net de vraag 
die ik mezelf bijna dag en nacht 
stel. Het antwoord is nee, al had 
ik me niet zo gerealiseerd dat dit 
ook overdag kan gebeuren. Meestal 
wordt je gewaarschuwd voor her-
ten die bij schemering of 's nachts 
oversteken. Ik heb de laatste dagen 
zitten rekenen op de zogenaamde 
reactieseconde waarin ik iets had 
kunnen doen. Bij 50 kilometer per 
uur leg je in die seconde bijna veer-
tien meter af en een hert opeens 
op twee meter afstand is dus niet 
te vermijden. Zelfs als ik 30 kilo-
meter per uur had gereden had ik 
minimaal acht meter ruimte nodig 
gehad om iets te kunnen doen, dat 
had dus ook niet geholpen. Daar 
ben ik eigenlijk wel over verbijs-
terd."
Wat vindt Wielart op dit moment 
van de damhertensituatie in Zuid 
Kennemerland? Wielart: "Daar heb 
ik erg dubbele gevoelens over. Laat 
ik voorop stellen dat ik het prachti-
ge dieren vind en er vaak van geniet 
om ze te zien. Ik zou graag willen 
dat mens en dier op een goede 
manier kunnen samenleven, maar 
dat betekent wel dat je je als mens 
moet aanpassen en niet moet doen 
alsof de dieren er niet zijn. Aan de 
ene kant zou er iets moeten worden 
gedaan om de populatie niet uit de 
hand te laten lopen. Wat mij betreft 
het liefst door toepassing van anti-
conceptie of castratie. Er wordt wel 
beweerd dat dit zo arbeidsintensief 
is, dat het niet haalbaar is. Maar 
mijn ervaring is dat je met veel vrij-
willigers ook bergen kunt verzet-
ten. Ik zou me zelf als vrijwilliger 
voor zoiets onmiddellijk opgeven, 
als er een mogelijkheid voor was. 
Ook hekken kunnen helpen en, als 
het niet anders kan, ook terugdrij-
ven of afschieten."

Volgend slachtoffer
Zou het geholpen hebben als er 
geen struiken langs de weg hadden 
gestaan, zoals Faunabescherming 
bepleit? Wielart: "Dat vraag ik me 
af. Zeg dat je het dier al op vier of 
zes meter had kunnen zien. Dan 
nog had ik minder dan 25 kilometer 
per uur moeten rijden om op tijd 
te kunnen reageren. Misschien is 
een struikvrije berm in combinatie 
met een maximum snelheid van 30 
kilometer per uur wel een goede 
aanpak."
Wat adviseert Wielart nu aan de 
politici die al jaren praten over 
maatregelen? Wielart: "Bouw je 
hekken af, ga de populatie behe-
ren, op welke manier dan ook en 
plaats dynamische waarschuwings-
signalen (die gaan knipperen als er 
herten worden gedetecteerd, -red.). 
Het is tijd dat men ophoudt om te 
spelen met het leven van verkeers-
deelnemers. Ik ben erg dankbaar 
dat ik het heb overleefd, maar dat 
kan voor een volgend slachtoffer 
anders aflopen."
En wat adviseert hij aan andere 
gebruikers van de Vogelenzang-
seweg? Wielart: "Doe nog voor-
zichtiger dan je misschien al doet 
en hoop dat als er iets gebeurt, je 
het er minstens net zo goed van af 
brengt als ik." Hij wil graag ieder-
een bedanken die hem op de dag 
van de aanrijding heeft geholpen 
en hoopt dat de andere motorrijder, 
die na een aanrijding met een ree 
op de Zeeweg dezelfde dag toeval-
lig naast hem in het ziekenhuis lag, 
ook voorspoedig herstelt.
En hoe zit het met de motor, is die 
total loss? Wielart: "Daar moeten 
we nog bericht over krijgen, maar 
er schijnt bij de verzekeraars een 
potje te zijn waaruit schade door 
aanrijdingen met wild kan worden 
vergoed. Hoeveel dat is, of we een 
eigen risico moeten bijdragen of 
schadevrije jaren moeten inleve-
ren, weten we nog niet." Heeft het 
incident ook invloed op Wielart's 
sollicitatie? Wielart: "Dat hoop ik 
niet. Ik heb ze laten weten dat ik 
door het voorval pas minstens acht 
weken later beschikbaar ben. Hope-
lijk hebben ze daar begrip voor." x

"Ik kon echt niets meer doen, het
dier was als een betonnen muur"

Motorrijder verbijsterd en dankbaar voor overleven

Verkeersslachtoffer Art Wielart over het ongeval van vorige week woensdag: "Ik 
probeerde nog te remmen, maar er was geen houden meer aan. Je zou verwach-
ten dat een dier een beetje mee geeft, maar het was alsof ik frontaal tegen een 
betonnen muur aan reed" (Foto: Rowin van Diest).

overveen - Een automobilist is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag over 
de kop geslagen bij een verkeerson-
geval op de Zeeweg. Om even voor 
middernacht uur raakte de bestuur-
der de macht over het stuur kwijt, 
kwam in de berm terecht en sloeg 
over de kop. Hulpdiensten rukten 
direct uit om hulp te verlenen. 
Wonder boven wonder raakte de 
bestuurder niet gewond en kon na 
een controle de ambulance verla-
ten. Tegen over de politie verklaar-

de de man dat er een hert overstak 
waarvoor hij moest uitwijken. Een 
blaastest wees echter uit dat de man 
vermoedelijk te veel gedronken 
had, waarna hij is aangehouden. Op 
het politiebureau is een uitgebrei-
dere blaastest bij de man afgeno-
men. De beschadigde auto is door 
een bergingswagen weggesleept. 
De Zeeweg was door het ongeval in 
de richting van Zandvoort enige tijd 
afgesloten. x

Hert blijkt roze olifantje

(Foto: Rowin van Diest).

regio - Tijdens de regionale hore-
cavakbeurs Haarlem Horeca op 10 
september zal in de Philharmonie in 
Haarlem de uitreiking plaatsvinden 
van de Haarlem Horeca Awards 2012.

Collega horecaondernemers heb-
ben zorgvuldig 45 horecazaken 
genomineerd waarop consumenten 
tot en met 6 september hun stem 
kunnen uitbrengen op www.haar-
lemhoreca.nl . De prijzen worden 
binnen vijf categorieën verdeeld: 
'Beste Restaurant', 'Beste Café', 
'Beste Cafetaria', 'Meest Innovatief' 
en 'Meest Favoriet' uit Haarlem en 
omstreken. Onder alle stemmers 
worden dinerwaardebonnen ter 
waarde van € 100,- verloot.
Werkzaam in de horeca? Bezoek 
dan de regionale horecavakbeurs 
Haarlem Horeca. Deze vindt plaats 
op 10 september in de Philharmonie 
in het centrum van Haarlem. Het 
programma staat bol van de inspire-
rende activiteiten met proeverijen, 
workshops en kookdemonstraties. 
Ook zijn er vele leveranciers uit de 
regio. De prijsuitreikingen worden 
gepresenteerd door quizmaster en 
spreker François Boulangé. Entree-

kaarten zijn gratis, registreren kan 
via www.haarlemhoreca.nl.
Initiatiefnemer is Uitgeverij Vizier 
die onder meer Horecavizier en 
Chef's Magazine uitgeeft en de orga-
nisator is van de horeca vakbeurzen 
Gastronomie en Haarlem Horeca.

Nominaties
Beste Restaurant: Boschbeek, Cha-
peau, Cheval Blanc, De Bokke-
doorns, De Vrienden van Jacob, Fris, 
Landgoed Groenendaal, Het Roode 
Hert, Lambermons, ML, Noor, Sout-
hern Cross, Specktakel, Truffels en 
Vis & Ko.
Meest Innovatief (origineel, vernieu-

wend): Brick, De Kloosterkeuken, 
Dessertbar, Jopenkerk, Loetje, Stad-
strand De Oerkap, Storing, Sumo 
Van Beinum en Woodstone.
Beste Café: Bartje (Santpoort-Noord), 
Bruxelles (Haarlem), De Blauwe 
Druif, De Uiver, De Vijfhoek, Dodici, 
't Hemeltje, Stiels, Studio en Viqh.
Beste Cafetaria: Broodje Bram, Chef's 
Burger (Kruisstraat), De Haerlem-
sche Vlaamse, Fons Hof, Friethoes, 
Friethuis De Vlaminck, Hap-Wat, 
Koppes Snacks, Kwalitaria Reko en 
McDonalds (Santpoort-Noord). x

Haarlem Horeca Awards
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Audi 80-1.6 stuurbekr mooie auto 1993  950
Citroén Berlingo 1.9 diesel bestel stuurbekr.  2000 1950
Daewoo Espero 1.5 glx electr. ramen st.bekr. enz. 1996 1450
Daewoo Nubira 1.6 station stuurbekr. 2000 1450
Daihatsu Charade automaat stuurbekr. enz. 1998   850
Fiat Brava 1.4-12V stuurbekr. 1998   650
Fiat Cinquecento 73000 km. 1997   950
Fiat Punto 55 electr. ramen 1997   850                                                                                                   
Fiat Seicento sporting  electr. ramen l.m. velgen 1999 1650
Ford Ka 1.3i stuurbekr. 1998 1450
Ford Mondeo 1.8 station turbo diesel electr. ramen1996   950
Ford Transit connect diesel bestel stuurbekr. 2004 2450
Hyundai Coupé sport stuurbekr. airco enz. 2002 1950
Kia Pride 1.3 klein zuinig 2000   950
Nissan Micra 1.0 automaat 1994 1250
Opel Astra 1.8i cd uitv. st.bekr. electr. ramen enz. 1993   850
Opel Corsa 1.4 swing 1999   950
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. electr. ramen 1999 1650
Opel Vectra 1.8 hatchb. stuurbekr. enz. 1998 1650
Opel Vectra 1.8 caravan stuurbekr. enz. 2000 1950
Peugeot 306 - 1.6 break 1998 stuurbekr. 1998   950
Pontiac Transport 7 persoons MPV stuurbekr. enz. 1996 1450
Renault Megane 2.0i coupé l.m. velgen stuurbekr. 1996   950
Renault Twingo 1.2 1997    750
Skoda Felicia stuurbekr. 1999   950
Volkswagen Golf 1.6 stuurbekr 5 deurs 1997 1650
Volkswagen Golf diesel stuurbekr. 1997 1650
Volvo V40 station stuurbekr. enz. 1996 1450

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN 
WIJ NIET AAN

v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 tel. 023-5423906
------------------------------------------------------------------------------

VOOR DE JONGERE AUTO’S INCL. 3 MAANDEN GARANTIE
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 

enz. tel. 023-5393990

Nieuw vleesch in de kuip!

OPENING 28 AUGUSTUS
KLEVERPARKWEG 8, HAARLEM

BIOLOGISCH KIP- VLEES- WILD

LAAT U SMAKELIJK VERRASSEN.
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bloemendaal - Donderdag 23 augus-
tus vergadert de Bloemendaalse raad 
over de de burgerpeiling. Daar moet 
uit komen of de Bloemendalers voor-
keur hebben voor de collegeplannen 
om de gemeentelijke organisatie 
centraal te huisvesten in een replica 
van het huidige gemeentehuis en op 
dezelfde plek, of dat men liever de 
bestaande drie panden laat opknap-
pen. De opgestelde vragenlijst met 
informatiefolder deugt volgens het 
Comité van Bezorgde Burgers niet, 
een mening die door marketing des-
kundige Jaap Mos wordt gedeeld.

door Ruud Vader 

Eerst maar even de folder. Die is 
makkelijk leesbaar, helder en bon-
dig, zij het met een licht proefbare 
voorkeur voor het scenario Cen-
trale Huisvesting. Lees maar mee: 
"Er zijn twee scenario's waarover 
de gemeenteraad uw mening wil 
weten. Scenario 1: we behouden 
de huidige gebouwen op de drie 
locaties en knappen ze op zodat ze 
voldoen aan de eisen van vandaag. 
De locaties behouden daarbij hun 
huidige functie. De dienstverlening 
en kantooromgeving blijven op 
het huidige niveau. Scenario 2: we 
brengen alle kantoren en loketten 
samen in het gemeentehuis in Over-
veen en verkopen de gebouwen aan 
de Brouwerskolk en het voorma-
lige gemeentehuis Bennebroek. Er 
ontstaat een nieuw energiezuinig 
gebouw met een moderne dienst-
verlening en kantooromgeving. In 
beide scenario's blijven de gemeen-
tewerf en de milieustraat op hun 
huidige locatie. Ook blijft er een 
loket Burgerzaken in Bennebroek 
bestaan."
Jaap Mos vindt de keuze wel duide-
lijk, maar mist een mogelijkheid 
om te kiezen voor een modernere 
aanpak: "De tijd van centralisatie 
hebben we eigenlijk al gehad, dat 
wordt nu overgenomen via de 'on-
line' mogelijkheden (…) Kleinscha-

lige voorposten (zoals nu nog in 
Bennebroek) zijn natuurlijk veel 
klantvriendelijker; alleen moet 
men er niet alles willen doen. Het is 
een contactpunt voor verdere zaken 
on-line. Die combi werkt goed. Bloe-
mendaal zit met het hoofd nog in 
de tijd van centralisaties, maar die 
hebben we al gepasseerd. Dus wat 
mij betreft - maak nu kleine stap-
jes met huisvesting en pas je als 
organisatie aan aan het gewijzigde 
consumentengedrag. Zorg voor 
een samenwerking met omliggen-
de gemeenten voor de backoffice 
zaken en kom met kleine frontof-
fice servicepunten. Meer niet. Dit is 
water naar de zee dragen."

Minachting
Financieel komt Centrale Huisves-
ting er in de exploitatie goedkoper 
uit, aldus de informatiefolder. Ruim 
vijf ton per jaar voor opknappen 
van het bestaande en ruim drie ton 
voor de Centrale Huisvesting. Dat 
lijkt lekker goedkoop. Maar pas 
dan wel op voor de verschillen in 
afschrijftermijnen. In de vijf ton zit-
ten € 260.000,- aan kapitaallasten 
voor 25 jaar en in de drie ton zitten 
(slechts) € 225.000,- aan kapitaallas-
ten voor veertig jaar. Bedenk dus dat 
je in totaal aan kapitaallasten voor 
het opknappen van het bestaande € 
6,5 miljoen betaalt tegenover € 12,5 
miljoen voor Centrale Huisvesting. 
Toch staat in de informatiefolder: 
"Alles bij elkaar levert de centrale 
huisvesting een besparing op van 
207.500,- euro per jaar ten opzich-
te van het behoud van de huidige 
gebouwen. Dat komt door minder 
onderhoud, minder energiever-
bruik, minder afschrijvingskosten 
en een verandering van de werkwij-
ze." Bij minder afschrijvingskosten 
moet je dus wel bedenken dat dat 
alleen om de jaarlijkse kosten gaat. 
Als je kijkt naar totale afschrijvings-
kosten kun je net zo goed zeggen 
dat Centrale Huisvesting bijna twee 
keer zo duur is.

De bezorgde burgers zijn opnieuw 
boos. In een persbericht met de kop: 
BURGERPEILING MINACHT BLOE-
MENDAALSE BEWONERS, voeren ze 
bezwaren aan tegen de vragenlijst: 
"(…) De vraag of men vóór of tegen 
de uitbreiding is, komt daar niet 
in voor. Ook de vraag of men een 
uitgave van ca. 12 miljoen euro ver-
antwoord acht, wordt niet gesteld. 
Het geheel gaat uit van de gemeen-
telijke visie dat dit plan het beste is. 
Bewoners kunnen wel kiezen voor 
een ander scenario, maar daarvan 
wordt meteen met wederom een 
dubieuze financiële onderbouwing 
duidelijk gemaakt, dat het onge-

wenst is - volgens het gemeentebe-
stuur. (…) In feite proberen B&W 
de kritiek op deze manier te onder-
drukken en de informatie daarover 
buiten het bereik van de bewoners 
te plaatsen. Dat is jammer. Het is 
een minachting van de bewoners, 
(….) Een referendum volgens de 
door de gemeenteraad vastgestelde 
referendumverordening met een 
echt onafhankelijke commissie 
blijft dringend gewenst." Volgens 
Jaap Mos hoeft dat niet perse. 

Trouwzaal
Mos: "Een enquête kan op zichzelf 
ook goede informatie opleveren 
voor besluiten, maar dan is het han-
dig als je tevoren weet wat er met de 
uitkomsten daarvan wordt gedaan. 
Neem het voorbeeld van de trouw-
zaal. Daarover mag je in vraag 1 op 

de vragenlijst je oordeel geven, van 
zeer slecht tot uitmuntend. Hoe dit 
oordeel ook is, je kunt niet inzien 
hoe dat invloed heeft op de keuze 
die gemaakt moet worden."
Mos mist vragen over de wijze waar-
op en hoe vaak burgers contact heb-
ben met de gemeente. Bijvoorbeeld 
telefonisch, per internet/website, 
persoonlijk bezoek, per e-mail, per 
brief of anders. En over wijzigingen 
in die patronen. Mos: "Als je dat 
weet kun je met je huisvesting en 
dienstverlening beter inspelen op 
de behoeftes bij je inwoners. Zoals 
hij nu is ingericht heeft de kwali-
teit van de voorgelegde vragenlijst 
een zeer bedroevend niveau. De 
uitkomsten hebben al bij voorbaat 
geen enkele waarde." Vanavond zal 
de raad aangeven of die dat ook 
vindt. x

Kritiek Bezorgde Burgers op vragenlijst
Raadsvergadering over burgerpeiling verbouwing gemeentehuis

haarlem - Het seizoen 2012 van 
Corendon Kinheim is een waar 
sprookje geworden. Na de eerste 
speelronde van de Play-Offs leek de 
Haarlemse ploeg uitgeschakeld voor 
de Nederlandse landstitel. Uit vrees 
voor het mislopen van opnieuw een 
finaleplaats werd door het bestuur 

van Kinheim hoofdcoach Eelco Jan-
sen aan de kant gezet. Het ontslag 
leidde bij de nummer drie uit de 
reguliere competitie tot een specta-
culaire wederopstanding. Tien wed-
strijden en acht zeges later was de 

vijfde landstitel uit de clubgeschie-
denis een feit. Dit nota bene op de 
verjaardag van de club, die op 21 
augustus 1935 door jongens uit het 
Bloemendaalse Kinheimpark werd 
opgericht. x

Kinheim landskampioen

(Foto: Michel van Bergen).

haarlem - In verband met herstel-
werkzaamheden is er op woensdag 
29 en donderdag 30 augustus geen 
doorgaand verkeer mogelijk op de 
Leidsevaart, tussen Leidsevaart 364 
en de kruising met de Pijlslaan. Op 
deze locatie is vorig jaar december 
een waterleiding gesprongen, waar-
na de rijbaan en het fietspad tijdelijk 
bestraat werden met klinkers. Deze 
tijdelijke bestrating wordt nu vervan-
gen door asfalt.

De werkzaamheden bestaan uit 
het verwijderen van de klinkers en 
het aanbrengen van fundering en 
een aantal asfaltlagen. Omdat de 
onderlaag van het asfalt nog kan 
inklinken wordt eerst een tijdelij-
ke deklaag van asfalt aangebracht. 
Medio april 2013 wordt de tijdelijke 
deklaag vervangen door een defini-
tieve deklaag. De fietsstroken en 
zogenoemde fietsopstelstrook wor-

den daarbij voorzien van rood asfalt 
en markering, zoals afgesproken is 
tussen de Fietsersbond, wijkraad en 
gemeente Haarlem.
Om het werk te kunnen uitvoeren 
is er van woensdag 29 augustus 
07.00 uur tot donderdag 30 augus-
tus 24.00 uur geen doorgaand ver-
keer mogelijk tussen Leidsevaart 
364 en de Pijlslaan. Auto- en fiets-
verkeer vanuit Heemstede wordt 
vanaf de Leidsevaart omgeleid via 
de Munterslaan. Het verkeer van-
uit Haarlem wordt omgeleid via de 
Pijlslaan.
Buslijn 80, 90 en 680 van Connexxi-
on rijden tijdens de werkzaamhe-
den een aangepaste route. Op de 
haltes op het gedeelte Leidsevaart 
tussen de Westelijke Randweg en 
de Pijlslaan, geeft Connexxion de 
vervangende haltes aan. x

Afsluiting Leidsevaart

(Foto: R.S.P. ©2012).

heemstede - Het CJG Heemstede is 
dit jaar gestart met een logopedisch 
spreekuur. Het spreekuur vindt een 
keer in de drie weken plaats op dins-
dagmiddag. Ouders met vragen of 
zorgen over de taal- en spraakont-
wikkeling van hun kind, kunnen een 
afspraak maken.

Ouders kunnen hiervoor contact 
opnemen met Caroline Villevoye, 
logopedist Onderwijs Advies Cruqui-
us en bereikbaar via 06-57540781 of 
via Villevoye@onderwijsadvies.nl.
Een goede taal- en spraakontwik-
keling zijn immers zeer belangrijk 
voor een succesvolle schoolloop-
baan. Een kind dat meer taal en 
spraak heeft, functioneert beter in 

de klas en in de thuissituatie. Het 
heeft meer kansen om optimaal 
van het onderwijs te kunnen pro-
fiteren en om zijn/haar plaats te 
vinden in de maatschappij. Door 
het signaleren van taal- en spraak-
problemen in een vroeg stadium, 
kunnen communicatieproblemen 
en leerachterstanden worden voor-
komen. En dat is belangrijk voor 
de sociale en emotionele ontwik-
keling. Om ouders hierbij te onder-
steunen is het CJG begonnen met 
een logopedisch spreekuur. Ook 
advisering bij meertaligheid en het 
goed aanbieden van verschillende 
talen in de thuissituatie speelt een 
belangrijke rol bij de preventie van 
problemen. x

Logopedisch spreekuur

bennebroek - Een erkend bureau 
heeft na een uitgebreid onder-
zoek geconstateerd dat er geen 
asbest in de bodem zit langs de 
kleine vijver in het Bennebroek-
bos. Nadat in juni door een wan-
delaar asbesthoudend materiaal 
werd aangetroffen na bagger-
werkzaamheden, heeft Landschap 
Noord-Holland direct het zichtba-
re materiaal laten verwijderen en 
een gespecialiseerd bureau inge-
schakeld voor nader onderzoek. 
Afgelopen donderdag werden de 
resultaten bekend: geen spoortje 
asbest. In het voorjaar van 2012 is 
de kleine vijver bij de ingang van 
het Bennebroekbos uitgebaggerd. 
Bij het baggeren kwamen resten 
van bouwmaterialen op de kant. 
Deze zijn waarschijnlijk vroeger 
door kinderen aangevoerd om 
hutten te bouwen en in de loop 
van de tijd in het water terecht 
gekomen. Tijdens het onderzoek 
zijn vijf monsters genomen van de 
bodem bij de vijver, met daarop de 
ingedroogde bagger. In geen van 
de monsters vond men meetbare 
hoeveelheden asbest. Voor belang-
stellenden is het onderzoeksrap-
port op de website van Landschap 
Noord-Holland te vinden. x

Géén asbest
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Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN

Fotografie
Nadruk op enthousiasme 

en creativiteit.
Professionele docent

start basiscursus 
fotografie 3 oktober.

Woensdagavond, om de 
week workshop architec-
tuurfotografie 7 oktober. 

Info: 06-10168372 / 
023-8802848

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

werk!
met een zeer aantrekkelijk salaris in de thuiszorg of in  

verpleeg- en verzorgingshuizen. Sensia is een oplossingsgerichte, flexibele 
en professionele uitzendorganisatie.

Zoek jij flexibel én zinvol werk?
Vind je het leuk zelfstandig te werken, heb je affiniteit met (oudere) mensen 

en ben je minimaal 18 jaar oud? 
Sensia is bij jou in de buurt op zoek naar:

Huishoudelijk
medewerkers

Heb je belangstelling? 
Meld je dan aan via onze website 

www.werkenbijsensia.nl. 
Heb je vragen over de inhoud? 

Mail dan naar werk@sensia-zorg.nl. 
of bel 088 995 85 55. 

www.w e r k e n b i j s e n s i a . n l

Sensia staat voor werk.

Mooi werk. Zinvol werk.
Werk waar mensen 
naar je komst uitkijken.
Werk waarin je nog echt 
contact hebt.

Kies voor de zorg. 
De zorg van mens tot mens.

Sensia biedt leuk en afwisselend

Sensia biedt ook goedbetaald vakantiewerk

12
04

 2
70

2

voor minimaal 5 dagdelen per week

S E L E C T W I N D O W S
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heemstede - Beeldend kunstenaar An 
Luthart start weer met de cursus teke-
nen en schilderen in het nieuwe sei-
zoen. Haar atelier is weer startklaar en 
er kan weer prima les gegeven worden. 
Iedereen die er overdenkt om lekker 
te gaan tekenen en of schilderen en 
echt iets wil leren is hier aan het juiste 
adres.

door Michiel Rehwinkel

An Luthart geeft al twintig jaar les en 
crususten leren op de professionele 
manier de kneepjes van het vak. Het 
maakt niet uit of men net opstart of al 
een tijdje bezig bent: iedereen krijgt 
persoonlijke aandacht, vooral omdat 
er in kleine groepen gewerkt wordt. 
Gestart wordt altijd met de nodige 
basis kennis. Dit is vooral leren teke-
nen en leren anders te zien. Men 
leert perspectief, compositie en stof-
uitdrukking tekenen, met potlood, 
houtskool pastelkrijt en inkt. En 
met wat praktische hulpmiddelen 
kan iedereen leren tekenen.
Verder kunnen alle materialen wor-
den uitgeprobeerd: aquarellen, met 
acryl en olieverf schilderen, maar 
ook gemengde techniek en abstract 
horen tot de mogelijkheden. Via 
foto's en/of opdrachten leert men de 
vele mogelijkheden van het tekenen 
en schilderen. Ook materiaalkennis 
en kunstgeschiedenis horen bij de 
lessen.
An Luthart is geboren in 1949 in 
Capelle aan de IJssel. Zij maakt sinds 
1995 realistische olieverfschilderijen 
van het Hollandse landschap. Sinds 
1998 geeft zij les in tekenen en schil-
deren. De kunstenares volgde tussen 
1980 en 1990 cursussen in tekenen 
en schilderen, model- en portrette-
kenen bij verschillende instellingen 
en een privé opleiding bij fijnschil-
der Yvonne Dielen. Tussen al het les-
geven door maakt zij zelf prachtige 
grote olieverfschilderijen van verstil-
de landschappen en is zij altijd op 

zoek naar een mooi stukje natuur en 
met mooi licht weet zij dat prachtig 
op het doek vast te leggen.
De meeste cursisten komen elk jaar 
terug, dus is er nog een beperkt 
aantal plaatsen vrij. Op zondag 26 
augustus is er Open Dag. Dan kun-
nen geïnteresseerden kennismaken 
met de kunstenaar en het werk van 
de cursisten bekijken.
De cursussen starten in de week van 
3 september op maandag-, dinsdag 
en woensdagochtend van 09.30 tot 

12.00 uur en op maandag-, dinsdag- 
en woensdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur. Alle lessen zijn op een 
ander dagdeel in te halen, Indien 
men een keer niet kan.
Het adres van de Kunstflat is de Jan 
Wiegmanlaan 14 in Heemstede. 
Voor meer informatie kan men bel-
len met 023-5280655, of stuur een 
e-mail naar an.luthart@quicknet.nl. 
Zie ook www.anluthart.nl. x

Deuren van de Kunstflat van
An Luthart staan weer open

Het atelier waar je echt iets leert

(Publiciteitsfoto).

spaarnwoude - Op 26 augustus en 2 
september exposeren de Zandvoort-
se zussen José en Joke Coenraad 
na enkele jaren weer in het kerkje 
de Stompe Toren in Spaarnwoude. 
Beiden hebben zowel binnen als 
buiten de badplaats inmiddels een 
behoorlijke bekendheid opgebouwd, 
mede door hun Artgalerie in de Noor-
derstraat in Zandvoort.

door Fred Dukker

Sinds jaren schildert José Coenraad 
met veel passie dieren, landschap-
pen en portretten. Haar schilderij-
en zijn kleurrijk en de fans van het 
fauvisme zullen haar werken zeer 
zeker waarderen. José is namelijk 

zelf een grote fan van de stijl van 
de fauvisten, met name van één van 
Nederlands grootste fauvistische 
schilders, Cees van Dongen.
In het buitenland heeft zij al met 
veel succes geëxposeerd en is er gre-
tige afname van haar schilderijen. 
Zij werd in november 2011 gevraagd 
om voor de derde opeenvolgende 
keer te exposeren op de Windsor 
Contemporary Art Fair in London. 
Ook deze expositie was een succes 
en zij werd tijdens de openings-
speech nog eens extra aangehaald. 
Haar schilderijen zijn zeer zeker de 
moeite waard om te bekijken.
Joke Coenraad, in tegenstelling tot 
haar zus, heeft een totaal andere 
schilderstijl. Deze stijl is meer heden-
daags en sluit aan bij de moderne 
kunst. Grafitti en sinds kort de strip-
figuren zijn haar voorkeuren. De 
kleuren die Joke gebruikt zijn dan 
ook erg bont, passend bij de grafitti 
en de cartoon/stripfiguren.
Ook zij exposeert met succes in 
Engeland, waar zij de geschilderde 
grafitikunst op de expositiekaart 
van Windsor heeft gezet. Aparte en 
kleurrijke kunst voor jong en oud.
De Stompe Toren is uitsluitend 
geopend op zondag tussen 12.00 en 
16.30 uur. Locatie is de Kerkweg in 
Spaarnwoude. Zie ook www.coen-
raad-art-gallery.nl en www.stompe-
toren.nl. x

Zussen op de zondag
José en Joke Coenraad

(Publiciteitsfoto).

(Publiciteitsfoto).

overveen - Op zaterdag 1 september 
van 10.00 tot circa 14.30 uur opent 
restaurant Klein Centraal aan de Tet-
terodeweg 4 in Overveen haar deuren 
voor taxateur en veilinghouder Arie 
Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze 
dag oude en zeldzame boeken, hand-
schriften, kloosterboeken en of oude 
bijbels voor het publiek op hun waarde 
schatten. Molendijk is vooral gespecia-
liseerd in oude geschiedenis, topogra-
fie, (staten)bijbels en theologie.

Arie Molendijk organiseert twee 
keer per jaar een veiling van oude 
en/of antieke boeken en was organi-
sator van diverse boekenmarkten in 
den lande, zoals de Veluwse boeken-
markten. Verder adviseert Molen-
dijk graag wat met oude boeken 
gedaan kan worden. Bijvoorbeeld 
bemiddelen tot verkoop op een vei-
ling of direct. Advies tot restauratie 
van oude boeken en bijbels is ook 
mogelijk. Ook het opstellen van een 
taxatierapport voor de verzekering 
is mogelijk. 
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de 
hand van bewijsmateriaal uit recent 
verschenen veilingcatalogi. Een 
nauwkeurige vaststelling van de 
waarde van boeken is afhankelijk 

van de druk en van de staat waarin 
het boek verkeert. Met enige regel-
maat komen er op dit soort taxatie-
dagen uiterst zeldzame werken voor 
de dag en soms duiken zelfs geheel 
onbekende boeken op.
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliotheken, 
kerken en op monumentendagen. 
De belangstelling is overwegend 
groot op dergelijke dagen. Inmiddels 
heeft Arie Molendijk meer dan 1000 
taxatiedagen op zijn naam staan.
De entree zaterdagmiddag is € 5,- te 
voldoen aan de taxatietafel. Voor 
meer informatie kan men contact 
openemen met Antiquariaat A.C. 
Molendijk, tel. 010-4667164 of 06-
51950097 en info@molendijkboe-
ken.nl (niet voor taxaties). x

Taxatiedag van oude boeken,
bijbels en van ansichtkaarten

(Publiciteitsfoto).

santpoort-zuid - Op zaterdag 25 augus-
tus van 14.00 tot 16.00 uur presenteert 
Vereniging Santpoorts Belang het pro-
gramma voor het seizoen 2012-2013 in 
de Poorterszaal van 't Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 201 
in Santpoort-Zuid.

Een aantal docenten zal aanwezig 
zijn om de aanwezigen te infor-
meren over de door hen te geven 
cursussen. Naast de vele bekende 

cursussen zoals op het gebied van 
bewegen, computer, bridge, kunst 
en cultuur, muziek en talen, worden 
dit jaar een aantal nieuwe cursussen 
aangeboden zoals bijvoorbeeld Het 
ABC van de speelfilm: de docent 
laat tijdens deze cursus zien wat 
de bedoelingen van filmers zijn, de 
wijze waarop ze die vormgeven en 
de technieken die ze daarbij gebrui-
ken. Ook dit jaar kan men onder lei-
ding van de heer Matsumoto Japans 

Middag vol inspiratie
Vereniging Santpoorts Belang

Het wordt ongetwijfeeld interessant als André Kaart zijn licht laat schijnen over 
de stad Rome als ontmoetingsplaats van componisten (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl).

keramiek, vogels van papier-maché 
en boekjes van zelfgeschept papier 
maken.
Dit jaar start er ook weer een begin-
nerscursus bridge en speciaal op de 
woensdagmiddag de cursus Goo-
chelen voor beginners. Ook dit jaar 
weer nieuwe cursussen over het 
Humanisme en over de Wereldgods-
diensten. Natuurlijk staat er weer 
een wandeling in Haarlem op het 
programma staan en zal Lia Vriend 
weer een cursus landschappelijke 
ontwikkeling in Noord- Holland 
verzorgen, dit maal met thema van 
IJ tot Noordzeekanaal.
Naast de cursus Italiaanse conver-
satie start ook weer een beginners-
cursus Italiaans, maar misschien 
gaat de voorkeur uit naar een cur-
sus Russisch, ook dat kan. Voor de 
fijnproevers zijn er workshops Chi-
nese, Spaanse en Italiaanse keuken. 
En wat te denken van een cursus 
Bubbelproeverij of Wijnoriëntatie, 
waarbij natuurlijk ook uitgebreid 
geproefd moet worden.
Verder staan er een twaalftal interes-
sante lezingen op het programma. 
Op muzikaal gebied wordt dit jaar 
aandacht geschonken aan de com-
ponist Schubert en zal André Kaart 
zijn licht laten schijnen over de stad 
Rome als ontmoetingsplaats van 
componisten. Ook kan men weer 
komen zingen in het koor.
Op www.santpoortsbelang.nl is het 
hele programma te vinden. Via deze 
site kan men zich ook aanmelden 
als deelnemer aan één of meerdere 
cursussen. x
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Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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overveen - De Haarlemse brandweer is vori-
ge week woensdagnacht in actie gekomen 
voor een brand in de Ernst Casimirlaan in 
Overveen. Rond 01.45 uur werd de brand 
ontdekt en werden de politie en brandweer 

gealarmeerd. Aan het einde van de straat, 
bij de tennisbanen, stond een een stapel 
afval in de brand. Onder andere een bed, 
stoel en matras gingen in vlammen op. Ook 
een naastgelegen vuilnisbak en verkeers-

bord werden door de hitte aangestraald. De 
brandweer heeft het vuur geblust. Vermoe-
delijk is de brand aangestoken. x

Afval in brand gestoken

(Foto: Rowin van Diest).
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zandvoort - Op zondag 26 augustus 
viert het Zandvoorts Mannenkoor zijn 
30-jarig bestaan. Ter gelegenheid 
daarvan willen deze enthousiaste 
zangvrienden laten horen wat zij aan 
muzikale bassen, tenoren en baritons 
'in huis' hebben.

Deze groep mannen, die tot 2011 
hun domicilie hadden in het 
Gemeenschapshuis, is sinds die 
tijd verhuisd naar 'de overkant', 
naar de Blauwe Tram in het Louis 
Davids Carré in Zandvoort om met 
elkaar te zingen. Zij bereiden zich 
daar niet alleen voor om met elkaar 
een concert te geven dat klinkt als 
een klok. Een goede vriendschaps-
band opbouwen is voor hen net zo 
belangrijk. Het koor is dan ook in al 
die jaren uitgegroeid tot een hechte 
vriendengroep.
Deze broeders in de zangkunst heb-
ben heel wat in hun mars. Lokaal, 
regionaal, landelijk en zelfs interna-

tionaal schotelen zij hun luisteraars 
een repertoire voor van klassiek tot 
opera en musical, van Russisch tot 
Latijn en Catalaans, van pop tot 
smartlap en folklore.
Van Mozart tot Grieg en Beethoven, 
van Verdi tot Byron en McCartney. 
Je kunt het zo gek niet bedenken 
of deze mannen zingen het. Dat 
zij daar hard voor moeten werken 
hoeft niet vermeld. Onder leiding 
van de huidige dirigent, Wim de 
Vries, heeft het koor zich in deze 
dertig jaar ontwikkelt tot het hui-
dige niveau.
Dat hen in die dertig jaar velen 
zijn ontvallen mag niet onvermeld 
blijven. Gelukkig werden de vrij-
gekomen plaatsen weer opgevuld 
met 'vers bloed'. Jonge aanwas met 
hemelse stemmen blijft immers 
altijd welkom, ook vandaag de dag 

nog. Tijdens de repetities wordt niet 
alleen aan het stemgeluid gewerkt. 
Na afloop kunnen de strottenhoof-
den aan de bar van de Blauwe Tram 
'olie verversen en doorsmeren'. Dat 
dit tot in de kleine uurtjes kan door-
gaan valt te begrijpen.
Tot men besluit om zich aan te 
sluiten tot dit unieke koor, kan 
men ook eerst gaan luisteren naar 
het jubileumconcert op zondag 26 
augustus. Aanvang is 14.30 uur in 
de RK St. Agathakerk aan de Grote 
Krocht in Zandvoort. De kerk gaat 
om 14.00 uur open en de toegang 
bedraagt € 10,-. Kaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Kaas-
huis Tromp aan de Grote Krocht en 
C'est Bon in de Kerkstraat.
Kijk voor meer informatie op www.
zandvoortsmannenkoor.nl. x

Meer dan zang alleen
Zandvoorts Mannenkoor viert 30-jarig bestaan

Het 'Lied van de (Zandvoortse) zee' hoor je natuurlijk alleen maar bij het Zand-
voorts Mannenkoor (Publiciteitsfoto).

zandvoort - Wat een warm en waan-
zinnig weekend op het strand van 
Zandvoort! Ruim 1.500 prijswinnaars 
van Sky Radio genoten daar op zater-
dag en zondag van de Beachconcer-
ten die BLØF, Miss Montreal en Ilse 
DeLange gaven in Beachclub De 
Haven van Zandvoort.

Drie fantastische concerten met 
enthousiaste artiesten en gasten 
die uit hun dak gingen. Paskal 
Jakobsen van BLØF: "Een optreden 
op één van de warmste dagen van 
het jaar, direct aan het strand met 
een waanzinnig blij publiek: alles 
wat je verwacht van een beach-
concert is ruimschoots waarge-
maakt."
Miss Montreal: "Lekker optreden 
aan het strand met alleen maar 
super enthousiaste prijswinnaars: 
dit gaan we nooit vergeten! En ik 
ben ook nog eens vet bruin gewor-
den."
Ilse DeLange: "Het was een enorm 

warm beachconcert, maar wat een 
mooie avond. En wat een uitzinnig 
publiek, meezingen als ik weet niet 
hoe, super." x

Feest met Ilse DeLange,
BLØF en Miss Montreal

Sky Radio Beachconcerten

BLØF werkte zich maar al te graag in 
het zweet (Foto: Jos Klijn).

Miss Montreal: "Dit gaan we nooit ver-
geten" (Foto: Jos Klijn).

Ilse DeLange: "Wat een mooie avond" 
(Foto: Jos Klijn). x

zandvoort - Het derde Muziekfesti-
val Zandvoort van dit seizoen op 25 
augustus is er echt een voor de lief-
hebbers van lekkere en dansbare 
muziek. Op vier buitenpodia treden 
weer een aantal bands van naam op 
die zich thuisvoelen in het feestcircuit 
en het - jong en oud(er) - naar de zin 
weten te maken.

Op het Dorpsplein staat in het begin 
van de avond de popgroep De Biet. 
De Biet is een unieke coverband. De 
vier jonge leden spelen enkel reper-
toire uit de jaren zestig en doen dit 
op authentieke instrumenten - denk 
aan een klein jazz drumstel, Epipho-
ne gitaren, een Philicorda of Farfisa 
orgeltje - en met een samenzang en 
energie die het publiek het gevoel 
geeft echt terug te zijn in, pak 'm 
beet 1967.
Later op de avond treedt er een band 
op die voor de meesten eigelijk geen 
nadere introductie nodig heeft: de 
coverband Jamento. Uniek in stijl en 
werkwijze, altijd met één doel: dan-
sen. Als je naar het repertoire van 
de band kijkt zie je een veelvoud 
van muziekstijlen en als je band 
hoort kom je er achter dat al deze 
muziekstijlen zonder uitzondering 
met overtuiging worden neergezet.
Op het Kerkplein maakt men kennis 
met de MarXbrothers. Nee, niet met 

Harpo, Chico, Groucho, Gummo en 
Zeppo maar ook zeer speciaal en 
spectaculair in hun optredens. Jazz, 
Funk en Soul voert de boventoon 
bij deze enthousiaste coverband 
en menigeen zal versteld staan van 
hun muzikale mogelijkheden. In 
de pauze draait DJ MissBehave haar 
muziek.
Het podium Midden Haltestraat 
heeft een goede bekende in Zand-
voort. En waar hij vaak solo optreedt 
als The Human Jukebox, deze keer 
neemt Bob Color zijn hele band 
mee inclusief de exotische zange-
res Dona Pessy. Hun muziek is een 
mix van Soul, Funk, Disco, Dance 

Muziekfestival DTM Weekend

(Publiciteitsfoto)

Classics, Ska, Reggae, House, Pop, 
Rock, R&B, Jazzdance, Groovy Beats, 
Smooth Ballads en wat Soulfull 
Blues. Veelzijdig en toch met een 
eigen geluid.
Het podium Einde Haltestraat wordt 
ingeruimd voor de man die zijn spo-
ren meer dan verdiend heeft in de 
Nederlandse muziek scene. Ruud 
Jansen is zo zachtjes aan een feno-
meen. Iedereen, en dat zijn er veel, 
die een optreden van hem meege-
maakt heeft weet dat Ruud alles kan 
spelen en inhaakt op de wensen van 

zijn trouwe publiek. De toetsenvir-
tuoos en stemkunstenaar brengt 
zijn volledige band mee. Feest dus 
op dit podium. Tijdens de pauze's op 
de diverse podia zijn er DJ's die de 
sfeer erin houden met hun dansba-
re klanken. Nee, stil staan is er niet 
bij op deze hopelijk zonnige avond 
tijdens het Muziekfestival DTM 
Weekend. En de naam zegt het al; 
dit weekend kan men ook genieten 
van één van de meest spectaculaire 
races op Circuit Park Zandvoort. De 
Deutsche Tourenwagen Masters - en 
dit voor de liefhebbers - wordt ook 
wel de Formule 1 met een dakkie 
erop genoemd.
Het Dansfestival op zaterdag 25 
augustus begint vanaf 19.00 uur in 
Zandvoort aan Zee. De toegang is 
gratis. Kijk voor actuele informatie 
op www.muziekfestivalzandvoort.
nl. x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

bentveld - De politie is op zoek naar 
getuigen van een aanrijding tus-
sen een fietsster en een bromfiets 
die zondagmiddag rond 16.45 uur 
heeft plaatsgevonden aan de Zand-
voortselaan. Een 48-jarige vrouw 
uit Bennebroek fietste samen met 
haar dochter op het fietspad in de 
richting van Heemstede. Toen de 
vrouw het geluid van een brom-
fiets hoorde ging zij achter haar 
dochter fietsen. De bromfiets raak-
te de fietsster echter evengoed, 
waardoor de Bennebroekse ten val 
kwam. Zij liep hierbij onder meer 
schaafwonden en een pijnlijke pols 
op. Daarnaast raakte eigendommen 
beschadigd. Op de bromfiets zaten 
twee meisjes en de bijrijder keek 
achterom op het moment dat de 

Getuigen gezocht vrouw ten val kwam. De bestuur-
ster van de bromfiets is echter 
doorgereden. Meerdere mensen 
zijn getuige geweest van de aanrij-
ding en de politie komt graag met 
mensen in contact die meer infor-
matie hebben over de twee meisjes 
op de bromfiets die zijn doorgere-
den. Informatie kan worden door-
gegeven aan de politie via het tele-
foonnummer 0900-8844. x

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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zandvoort - Zandvoort is van 25 tot en 
met 31 augustus het toneel van het 
Europees Kampioenschap Zandsculp-
turen bouwen. Op verschillende plek-
ken in het dorp en aan de boulevard 
bouwen acht zandsculptuurbouwers 
uit acht Europese landen een zands-
culptuur met elk een afmeting van vier 
bij vier meter en ongeveer drie meter 
hoog. De wedstrijd wordt gehouden 
onder auspiciën van de in Den Haag 
gevestigde World Sand Sculpting 
Academy (WSSA), de toonaange-
vende organisatie die wereldwijd 
zandsculptuuractiviteiten initieert en 
uitvoert.

door Onno van Middelkoop

De WSSA heeft in 1990 de interna-
tionale richtlijnen en het reglement 
opgesteld, aan de hand waarvan 
wereldwijd de wedstrijden worden 
gehouden. Ook het Europees Kam-
pioenschap in Zandvoort vindt vol-
gens dit reglement plaats.
Speciaal rivierzand werd de afge-
lopen week aangevoerd en op de 
bestemde plekken gestort. Rivier-
zand plakt veel beter dan strand-
zand en heeft een structuur die zich 
uitstekend leent om sculpturen van 
te bouwen. Het zand is in mallen 

geschept, flink natgemaakt en ver-
volgens aangestampt met een speci-
ale stratenmakers machine. Zo zijn 
alle acht de basisvormen gemaakt 
voor de kunstenaars die vanaf afge-
lopen zaterdag aan het werk zijn 
gegaan. Niet bepaald onder ideale 

Sagen en Legenden aan Zee
Europees Kampioenschap Zandsculpturen

Op zondag waaide het iets minder hard dan de dag ervoor, maar regende het 
af en toe flink. Op de achtergrond de demosculptuur, waar Zandvoort in al zijn 
facetten zal worden uitgebeeld. Het begin van het gemeentehuis wordt al zicht-
baar (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Vervolg zie elders

Burgerpeiling Oergezellig

heemstede - Een alerte getuige 
meldde zondagmiddag bij de 
politie dat er mogelijk zou wor-
den ingebroken in een woning 
aan de Ir.Lelylaan. De vermoe-
delijke inbrekers stonden in de 
achtertuin van de woning. Toen 
de getuige het groepje, twee man-
nen en twee vrouwen, vroeg wat 
zij daar moesten, liep het viertal 
al scheldend weg. De agenten con-
stateerden verse braaksporen aan 
de woning. Door diverse politie-
eenheden en een politiehelikop-
ter is gezocht naar het viertal. Zij 
zijn helaas niet meer aangetrof-
fen. De politie is op zoek naar de 
twee mannen en twee vrouwen. 
Van hen is alleen bekend dat het 
om zigeunerachtige types gaat 
met een getinte huidskleur en zij 
zijn tussen de 25 en 45 jaar. x

Inbrekers betrapt

heemstede/regio - Sinds september 
2007 is in Heemstede een vetera-
nencafé geopend in Café De 1ste 
Aanleg. Gebouwd in 1894 als aan-
legplaats voor de trekschuiten 
met zand en bleekgoed en gelegen 
op de hoek van de Kerklaan en de 
Raadhuisstraat, hebben de Vete-
ranen van Heemstede hier hun 
onderdak gevonden. Eigenaar 
Kees Heger en zijn medewerkers 
doen er alles aan om de vetera-
nen zo gastvrij mogelijk te ont-
vangen. Elke eerste dinsdag van 
de maand is vanaf 16.00 uur dit 
café voor hen geopend. Veteranen 
uit Heemstede of uit de omgeving 
zijn van harte welkom. Het eerst-
volgende veteranencafé is op dins-
dag 4 september, zogezegd vanaf 
16.00 uur. x

Veteranencafé

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

zie elders in dit blad
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De Oekraïner Viacheslav Lemelianenko lijkt zijn legende met Kozakken voorzich-
tig 'uit te graven' (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

Pal voor het gemeentehuis creëert de Portugese kunstenaar Richard zijn versie 
van St. Joris en de draak (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

Vervolg van voorpagina

omstandigheden, de wind was aan 
de kust hard en er kwam ook meni-
ge regenbui naar beneden. Maar het 
begin is gemaakt door zeven van 
de acht kunstenaars. De Engelse 
deelneemster, Nicola Wood, begon 
pas op de zondagmiddag wegens 
persoonlijke omstandigheden. De 
deelnemers hebben tot en met 
donderdag de tijd om hun werk te 
voltooien. Dat zal Wood ongetwij-
feld ook gaan halen. Haar sculptuur 
gaat de legende van Robin Hood uit-
beelden.

Thema
De deelnemers komen uit Neder-
land, Engeland, Ierland, Tsjechië, 
Spanje, Portugal, Oekraïne en Rus-
land. Zij zijn de acht beste Europese 
kunstenaars die onderling gaan uit-
maken wie de titel Europees Kampi-
oen 2012 mag dragen. Het centrale 
thema is Sagen en Legenden. Elke 
deelnemer zal naar eigen keuze 
een Sage of Legende uit zijn of haar 
land van herkomst verbeelden in 
een zandsculptuur. De deelnemers 
hebben vooraf een ontwerp ingele-
verd, dat wordt beoordeeld door de 
WSSA. Overigens is de Portugese 
deelnemer van origine Nederlands. 
Zijn sculptuur staat pal voor het 
gemeentehuis en het thema van 
zijn werk is de Portugese versie van 
St. Joris en de draak.
Sergio Ramirez, de Spaanse deel-
nemer, moet grinniken om de 
opmerking "dat het eruit ziet alsof 
hij heeft geoefend." Zijn sculptuur 

gaat over de legende dat een Spaans 
(Catalonisch) leger het Franse inva-
sieleger ooit heeft verdreven terwijl 
zij ver in de minderheid waren. 
Een kleine trommelaar wist zoveel 
lawaai te maken in de bergen dat 
de Fransen ervan overtuigd waren 
dat zij tegenover een overmacht 
stonden en derhalve het hazenpad 
kozen. Hij is aan het werk op het 
Raadhuisplein.

Bokkenrijders
De Nederlandse Legende betreft de 
Bokkenrijders en wordt verbeeld 
door Lars Borst. Deze legendari-
sche bende plunderaars teisterden 
in de oudheid, onder bescherming 
van de duivel, delen van Limburg, 
België en Duitsland. Borst zal de 
Bokkenrijders op zijn wijze vorm-
geven. 'The Legend of Bivoj' is een 
oude Tsjechische legende, die op 
het Raadhuisplein wordt vormge-
geven door Jan Zelinka. De Oekraï-
ner Viacheslav Lemelianenko geeft 
legendarische Kozakken vorm, de 
Rus Alexey Shchitov verbeeld 'The 
tale of Tsar Saltan'.
Alle inspanningen zullen op vrij-
dag 31 augustus worden beoor-
deeld door een deskundige jury. 
Ook wordt de winnaar dan bekend 
gemaakt. Vanaf dat moment vor-
men de zandsculpturen een beel-
dententoonstelling die naar ver-
wachting enkele maanden zal blij-
ven staan. Overigens wel nadat er 
een coating op de kunstwerken zal 
zijn aangebracht. x

zandvoort - Op 31 augustus en 1 en 
2 september staat Circuit Park Zand-
voort in het teken van de Historic 
Grand Prix. Acht historische race-
klassen laten enkele decennia race-
geschiedenis herleven. Het program-
ma is zeer afwisselend. Van Formule 
1-bolides uit de jaren '80 tot Bugat-
ti's uit de jaren '20 en van 'Le Mans' 
racers tot de Mini Cooper S. Op zater-
dagavond vindt er bovendien een 
rijdersparade door het centrum van 
Zandvoort plaats.

Tijdens de Historic Grand Prix 
komen er enkele honderden histo-
rische raceauto's in actie, verdeeld 
over acht raceklassen. Er komen drie 
klassen voor Formule 1 en Grand 
Prix auto's aan de start, met bouw-
jaren variërend van vooroorlogs 
tot de jaren '80. Daarnaast maken 
prototypes die we kennen van de 24 
uren van Le Mans en enorme start-
velden met GT's en toerwagens hun 
opwachting. Het grootste startveld 
telt maar liefst 55 auto's.
Veel auto's hebben een bijzondere 
geschiedenis. Zo komt de Ensign 
N180 Formule 1-auto in actie waar-
mee Jan Lammers in 1980 deelnam 
aan de kwalificatietrainingen van 
de Grand Prix van Nederland. Lam-
mers verzorgt zelf een demonstratie 
met een Coloni Formule 1-bolide. 
Uniek is de komst van twee win-
nende auto's van de Grand Prix van 
Nederland: de Lotus 25 waarmee 
de legendarische Jim Clark in 1963 
zegevierde en de BRM P25 waarmee 
Jo Bonnier in 1959 de zege greep.

Rijdersparade
Vroeger was het heel gewoon dat 
Formule 1-bolides en andere race-

auto's na hun training of race over 
de openbare weg naar een garagebe-
drijf in Zandvoort reden. Die tijden 
herleven tijdens de rijdersparade 
door het centrum van Zandvoort, 
op zaterdag 1 september vanaf 
19.00 uur. De organisatie verwacht 
circa vijftig auto's. Op het centraal 
gelegen Raadhuisplein zorgen 
muziekbands voor extra sfeer.
Een dagkaart voor zaterdag of zon-
dag kost € 20,- in de voorverkoop. 
Kaarten in de voorverkoop zijn 
onder meer verkrijgbaar via www.
historicgrandprix.nl en bij de win-
kels van Primera. Wie zichzelf of 
een ander wil verwennen op een 
VIP-weekend op Formule 1-niveau, 
is welkom in de exclusieve Paddock 
Club.

Dertien races
Het programma begint op vrijdag 
31 augustus om elf uur met vrije 
trainingen. Op zaterdag 1 septem-
ber is publiek vanaf 09.00 uur wel-
kom voor de kwalificatietrainin-
gen, in de middag gevolgd door vijf 
races. In actie komen onder meer 
de Grand Prix Masters (Formule 1 
auto's uit de periode 1966-1985) en 
twee startvelden Grand Prix cars uit 
de periode 1961-1965 en tot 1961. 
Op zondag 2 september komen 
alle acht de raceklassen in actie. 
Of, met andere woorden: acht keer 
genieten van historische autosport 
op topniveau. x

Oude tijden herleven
Historische autosport op topniveau

Vroeger was het heel gewoon dat Formule 1-bolides en andere raceauto's na 
hun training of race over de openbare weg naar een garagebedrijf in Zandvoort 
reden. Die tijden herleven op zaterdag 1 september (Publiciteitsfoto).

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

De cursussen starten weer!

Volop verrassende mogelijkheden
voor alle leeftijden bij:

Op het gebied van ontspanning – 
mens & maatschappij – creatief – 

culinair – talen – computers –
kunst & cultuur – beweging.

Heemstede 023-548 38 28 kies 1

www.casca.nl
Zaterdag 1 september is er 

Buikdansfeest
met show

in de Kapel in Haarlem. 
De Buikdanslessen in Haarlem 

beginnen 20 september. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk op 

www.buikdanseressabouschka.nl

Foto: Ans Dekkers 
Fotogravin.
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haarlem/regio - Niet eerder wisten zo 
veel mensen de telefonische en cha-
thulpdienst Sensoor te vinden voor 
een gesprek als in 2011. Het was vorig 
jaar met ruim 43.500 gesprekken druk-
ker dan ooit tevoren. Echter: nooit eer-
der ook was het voortbestaan van de 
hulpdienst zo onzeker nu de provincie 
Noord-Holland heeft aangekondigd de 
subsidie aan Sensoor West-Midden 
per 1 juli 2013 te willen beëindigen.

door Michiel Rehwinkel

Sensoor West-Midden is werkzaam 
in de provincie Noord-Holland, 
Zuid-Oost Flevoland en een deel van 
Utrecht. De organisatie heeft vesti-
gingen in Alkmaar, Haarlem, Hilver-
sum en Zaandam.
De vrijwilligers van Sensoor West-
Midden voerden afgelopen jaar 
40.748 gesprekken via telefoon en 
2.778 via chat. Saillant detail: twee 
derde van die gesprekken werd bui-
ten kantoortijden gevoerd, namelijk 
's avonds, 's nachts en in de week-
einden.
Vooral het aantal gesprekken met 
mensen die tijdens een persoonlij-
ke crisis kortdurend aandacht van 
de vrijwilligers van Sensoor benut-
ten en daarna weer op eigen kracht 
verder konden, nam met 4.200 tele-
foongesprekken sterk toe.
Meest in het oog lopend is echter de 
verdrievoudiging in 2011 van bellers 
met een psychische of psychiatrische 
problematiek. "Vaak zoeken zij con-
tact met Sensoor op advies van een 
professionele hulpverlener. Meest 
belangrijke reden voor dat advies is 
de 24-uursbereikbaarheid van Sen-
soor en de tijd en aandacht die de 
vrijwilligers van Sensoor bieden. De 
cijfers dit jaar wijzen uit dat die toe-
name zich nog nadrukkelijker laat 
gelden", aldus de hulpdienst.

Aandacht
Wat vrijwilligers en bellers en chat-
ters van Sensoor uit eigen ervaring 
al lang wisten, werd recentelijk 
bevestigd in een wetenschappelijk 
onderzoek van het Verwey Jonker 
Instituut met de titel 'De betekenis 
van aandacht'. Uit dat onderzoek 
blijkt dat het werk van Sensoor zon-
der meer aanvullend is op de regu-
liere hulpverlening en daar door de 
goed onderbouwde manier van wer-
ken prima op aansluit.
"Het college van Gedeputeerde Sta-
ten gaat er van uit dat het Rijk spoe-
dig de financiering van het werk van 
Sensoor landelijk op zich zal nemen. 
Uit de beantwoording van Kamer-
vragen door staatssecretaris Marlies 
Veldhuijzen Van Zanten blijkt echter 
volstrekt niet dat deze verwachting 
op korte termijn uitkomt."
Het werk van Sensoor kan op veel 
sympathie en steunbetuigingen 
rekenen maar de financiering ervan 
wordt al tijden als een hete aardap-
pel heen en weer geschoven. "Nu 
dreigen die mensen daarvan de 
dupe te worden die door de aan-
dacht en steun van de vrijwilligers 
van Sensoor. Sensoor West-Midden 
vindt dat overheden, die jarenlang 
naar elkaar wezen wanneer het ging 
om Sensoor, op korte termijn daad-
kracht moeten tonen en besluiten 
wie wél verantwoordelijk is. Het is 
vijf voor twaalf!"
Als het provinciale besluit defini-
tief doorgaat, naar verwachting zal 
dat in oktober duidelijk zijn, en er 
geen uitzicht bestaat op alternatie-
ve financiering, komen duizenden 
bellers en chatters die jaarlijks een 
beroep doen op Sensoor eind van dit 
jaar in de kou te staan, omdat de 150 
vrijwilligers en de kleine beroeps-
staf van Sensoor West-Midden dan 

met hun werkzaamheden moeten 
stoppen.
"Sensoor is ervan overtuigd dat het 
provinciebestuur de gevolgen van 
hun voornemen niet volledig over-
ziet", laat de hulpdienst weten. "De 
verwachting is dat zeker 20 tot 30% 
van de mensen die nu steun zoeken 
bij  Sensoor voortaan bij de profes-
sionele hulpverlening zal aanklop-
pen. Een snelle rekensom leert dat 
de kosten voor de samenleving 
daarmee minimaal zullen vervier-
voudigen. Bovendien is de verwach-
ting reëel dat bellers met angsten 
en wanen, die nu een uitlaatklep 
vinden en stoom kunnen afblazen 
in een gesprek met een vrijwilliger 
van Sensoor, straks voor meer over-
last in hun directe omgeving gaan 
zorgen."
Sensoor West-Midden hoopt dat de 
Noord-Hollandse politiek zich in de 
komende periode bezint op haar 
opvattingen en besluiten. x

Hulpdienst luidt noodklok
Sensoor zoekt nu zelf luisterend oor

(Archieffoto).

schiphol - Ook tijdens de verkie-
zing voor de leden van de Tweede 
Kamer op 12 september aanstaande 
is, van 07.30 uur tot 21.00 uur, door 
de gemeente Haarlemmermeer een 
bijzonder stemlokaal ingericht op 
Schiphol Plaza op de luchthaven 
Schiphol. Dat betekent dat er voor 
alle stemgerechtigde inwoners van 
Haarlemmermeer een stembureau 
extra bij komt.

Immers, elke kiezer mag binnen de 
eigen gemeente bij elk stembureau 
gaan stemmen. Natuurlijk dan wel 
in het bezit van de stempas en een 
legitimatiebewijs. Burgemeester 
Weterings van Haarlemmermeer 
is positief over deze mogelijkheid: 
"Kiezen is een recht, waarvan zo 
veel mogelijk mensen gebruik 
moeten maken. Het is daarom 
goed dat, zowel voor de inwoners 
van Haarlemmermeer, als voor 
mensen die hier niet wonen, maar 
wel op of om Schiphol werken, dit 
bijzondere stemlokaal wordt inge-

richt. Tenslotte is het ook nog goed 
voor reizigers die op 12 september 
aankomen op of vertrekken van 
onze nationale luchthaven. Voor 
reizigers en werkenden die niet 
in de Haarlemmermeer wonen 
geldt, dat zij dan eerst in hun eigen 
gemeente hun stempas in een kie-
zerspas moeten omzetten."

Andere gemeentes
Voor stemgerechtigde inwoners van 
andere gemeentes in Nederland, of 
mensen die op of om Schiphol wer-
ken, is er de mogelijkheid dicht bij 
hun werkplek te gaan stemmen. 
En dat geldt ook voor reizigers uit 
Nederland van en naar Schiphol. 
Deze kiezers moeten daarvoor wel 
eerst bij hun eigen gemeentehuis of 
raadhuis hun stempas omzetten in 
een kiezerspas. Dat kon schriftelijk 
nog tot uiterlijk 29 augustus, maar 
door overlegging van de stempas in 
het gemeente- of raadhuis zelf tot 
uiterlijk 7 september. x

'Vliegensvlug stemmen'

bennebroek - Vorige week woensdag 
bezocht locoburgemeester Anne-
mieke Schep het echtpaar Van der 
Eijk-Van Ankum in Bennebroek. Op 14 
augustus waren zij 60 jaar getrouwd.

Ze ontmoetten elkaar in de oorlog 
waar de heer Van der Eijk, die oor-
spronkelijk uit het Westland komt, 
was ondergedoken in Nieuwleusen 
(Overijssel). Na de oorlog vond hij 
werk in de gemeente Bloemendaal. 
Ze kochten hun eerste woning in 
Bennebroek. Na een lange verlo-
ving trouwde het echtpaar op 14 
augustus 1952 in Nieuwleusen.
Al 60 jaar woont het bruidspaar in 
Bennebroek op het zelfde adres. 
Ze kregen er drie dochters en één 
zoon, die woonachtig is in Amerika. 
Later kwamen er tien kleinkinde-

ren (waarvan één is overleden) en 
inmiddels twee achterkleinkinde-
ren.
De heer Van der Eijk deed naast 
zijn werk veel vrijwilligerswerk als 
penningmeester van diverse clubs. 
"Hij was een druk baasje'', aldus 
zijn vrouw en kinderen. Voor deze 
inzet werd hij geridderd in de Orde 
van Oranje-Nassau. De heer Van der 
Eijk is trots op zijn lintje en lacht: 
''Ik ben meer een rekenaar dan een 
redenaar.'. Mevrouw Van der Eijk 
was altijd druk in het huishouden 
en las daarnaast graag boeken, 
vooral streekromans. De heer van 
der Eijk brengt zijn dagen het liefst 
door in zijn tuin die hij met veel 
zorg onderhoudt. x

60 Jaar huwelijksgeluk

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Zo'n tachtig kin-
deren uit de regio zijn afgelopen 
zaterdag weer gestart tijdens de 
Haarlemse Muggenronde. Een week 
lang zullen de rennertjes van de 
wielerronde wedstrijden verrijden 
in en rondom Haarlem. Vandaag, 

donderdag, zal de koninginnerit 
worden verreden naar Langevel-
derslag en vrijdag zal er een tocht 
door de Haarlemmermeer worden 
gemaakt. Zaterdag is de slotdag en 
zullen de prijzen na een afsluitende 
tijdrit worden verdeeld. x

Met vallen en opstaan

zandvoort - Bij de politie werd 
maandagavond melding gemaakt 
van diefstal van een I-phone van-
uit een winkel in de Haltestraat. 
De eigenaar had een signalement 
van een onbekende man die moge-
lijk als verdachte kon worden 
aangemerkt. De politie kon de I-
phone volgen en dit leidde uitein-
delijk tot een staandehouding op 
de Fonteinlaan van een bestuur-
der van een personenauto. In de 
auto werd de gestolen I-phone 
aangetroffen. De bestuurder, een 
40-jarige Fransman, voldeed aan 
het opgegeven signalement en 
werd aangehouden en ingesloten. 
De politie onderzoekt de zaak. x

Volg de I-phone
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Herfstpracht in de Harz!

99
Wist u dat de Harz een van de mooiste 
natuurgebieden van Duitsland is? En 
in de nazomer en herfst is dit gebied 
extra mooi! Rijdt u met een nostalgisch 
stoomtreintje door de heuvels? U kunt 
ook heerlijk slenteren door prachtige 
vakwerkstadjes, zoals Unesco-wereld-
erfgoedsteden Quedlinburg en Goslar. 
Maar u kunt hier vooral fantastisch 
wandelen, bijvoorbeeld over de 
beroemde Hexenstieg. U zult snel 
begrijpen waarom dit sprookjesachtige 
wandelpad werd uitgeroepen tot het 
allermooiste van Duitsland! 

Uw verblijf
U verblijft in aparthotel Friedrich in Friedrichs-
brunn. Het hotel heeft o.a. een restaurant / 
panoramacafé, sauna en massages. Uw ap-
partement heeft een woonkamer met televisie 
en slaapbank, een slaapkamer met een twee-
persoonsbed en een badkamer met douche en 
toilet. Er is een balkon.

Inbegrepen
• 3x overnachting met ontbijtbuffet
• 3x driegangenmenu
• 1x welkomstdrankje
• 1x koffie met gebak (Donauwelle)
• 1x wandelroute Friedrichsbrunn
• 1x entree Heimatmuseum 
 Friedrichsbrunn
• 1x kosteloos gebruik sauna
• gratis parkeren

Prijzen 
28/08-31/10 109
01/11-30/11 99
01/12-21/12 109

Kinderkorting (bij 2 volbeta-
lenden op kamer, max. 2 kids)
0 t/m 11 jaar: 1e kind gratis, 2e kind 
50% korting

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserver-
ingskosten, kosten 
calamiteitenfonds en 
toeristenbelasting.

4-daagse More Inclusive Harz
zoek & boekcode 98154

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 98154

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

voor € 15,00 excl. BTW
Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

overveen - Het zal in ieder geval de 
vaste bezoekers van Het Wed niet 
zijn ontgaan: er wordt flink gewerkt 
aan de nieuwe parkeerplaats op het 
Koevlak aan de Overveense Zeeweg. 
Deze werkzaamheden lopen vooruit 
op de nieuwbouw van bezoekers-
centrum De Zandwaaier.

door Onno van Middelkoop

De huidige, monumentale Zand-
waaier ligt officieel aan de Tet-
terodeweg, aan de kant van de 
Zeeweg waar ook de Watertoren 
staat, naast de gemeentewerf van 
Bloemendaal. Dit bezoekerscen-
trum is nog gevestigd in het oude 
machinegebouw van de voormali-
ge Haarlemsche Waterleidingen.
Het nieuwe gebouw zal worden 
gerealiseerd aan de overkant van de 
Zeeweg, direct achter het huidige 
parkeerterrein dat op het Koevlak 
ligt. Het parkeerterrein krijgt dus 
meer capaciteit, er wordt ruimte 
gemaakt voor ruim driehonderd 
parkeerplaatsen. Voor bussen met 
schoolreizende kinderen wordt 
een deel van het terrein door de 
week afgezet. Dat deel doet in de 
weekeinden gewoon dienst als 
'normaal' parkeerterrein. Als je 

voorbij het parkeerterrein loopt 
richting het Wed, loop je over 
het aanstaande bouwterrein van 
het nieuwe bezoekerscentrum, 
dat dan aan de rechterkant wordt 
gebouwd. Het terrein wordt nu 
bouwrijp gemaakt.
Niet iedereen is onverdeeld geluk-
kig met de uitbreiding van het par-

keerterrein in het Nationaal Park. 
Een cynische bezoeker heeft bij 
de ingang van de steenvlakte de 
volgende tekst op de grond aange-
bracht: 'Pas op, net ingezaaid'. Het 
vergunningstraject werd al eerder 
doorlopen bij de aanvraag voor de 
nieuwbouw. x

Bouwen in de natuur
Niet iedereen gelukkig met uitbreiding parkeerterrein

Het parkeerterrein bij Koevlak heeft flink meer capaciteit gekregen (Foto: 
www.ovmfotografie.nl).

Het nieuwe bezoekerscentrum komt op de plaats van de zandhopen (Foto: 
www.ovmfotografie.nl). x

haarlem/regio - Van 3 september 
tot en met 11 oktober vindt tij-
dens openingsuren in Bibliotheek 
Centrum aan de Gasthuisstraat 
32 in Haarlem de fototentoonstel-
ling over openluchtzwembad De 
Houtvaart plaats. Op de tentoon-
stelling zijn de foto's te zien die 
Annemarijne Bax gemaakt heeft 
voor het boek Leve de Houtvaart 

dat begin september uitkomt. Als 
levend monument blijkt het open-
luchtzwembad De Houtvaart een 
dankbare inspiratiebron, door de 
combinatie van mensen, water en 
de bijzondere bouwstijl. Het boek 
Leve de Houtvaart is een eerbetoon 
aan dit bijzondere Haarlemse open-
luchtbad. Alles komt aan bod; de 
opening, de roerige geschiedenis, 

de reddingsacties en de bijzondere 
architectuur. De tentoonstelling en 
het boek zijn een initiatief van de 
Vereniging Vrienden van De Hout-
vaart. De tentoonstelling is gratis 
toegankelijk. Kijk voor meer infor-
matie op www.bibliotheekhaar-
lem.nl en op www.houtvaart.nl. x

Eerbetoon aan de Houtvaart
Fototentoonstelling in Bibliotheek

(Foto: Annemarijne Bax).



bloemendaal - Vijftien raadsleden, het 
halve college en een handjevol ambte-
naren hebben hun vakantie onderbroken 
voor de extra vergadering op 23 augus-
tus. Het is benauwd, maar gelukkig staat 
er slechts één inhoudelijk bespreekpunt 
op de agenda: de bugerpeiling, althans 
de vragenlijst met toelichting daarvoor. 
Toch sleept de vergadering zich ruim 
drie uur voort, waarbij coalitie en oppo-
sitie tenenkrommend met elkaar in de 
clinch gaan over de wetenschappelijke 
kwaliteit van de vragen en hun  al dan 
niet suggestieve karakter. De uitkomst 
tekent zich al snel af: de meerderheid 
stemt na enkele aanpassingen in met 
het collegevoorstel. Op de tribune slaat 
de stemming bij het Comité verder om, 
van Bezorgd naar Boos.

door Ruud Vader

De rode draad in de vergadering is de 
vraag of de enquête niet (te) suggestief 
is, waardoor voor de hand liggende 
reacties van inwoners automatisch 
leiden tot het steunen van het colle-
gevoorstel: centrale huisvesting. De 
oppositie partijen PvdA en Liberaal 
Bloemendaal zien dat niet. De derde 

oppositiepartij, GroenLinks, wil de 
aanpak wel steunen, maar is op onder-
delen ook kritisch over de vragenlijst. 
Richard Kruijswijk (GL) geeft een voor-
beeld: "Als onze partijleden moeten 
kiezen tussen 1 (De huisvesting van 
de gemeente hoeft niet energiezuinig 
te zijn ….), 2 (De huisvesting van de 
gemeente moet wel energiezuinig 
zijn ….) of 3 (Geen mening of voor-
keur), zal men massaal voor 2 kiezen. 
Dat is ongewenste manipulatie van de 
mening van de burgers."

Leading questions
Dat vinden de andere twee opposi-
tiepartijen ook en er gaan de nodige 
argumenten en voorbeelden heen en 
weer. Burgemeester Ruud Nederveen 
wordt boos op Leonard Heukels (LB): 
"U geeft ongefundeerde kritiek, daar 
kan ik niets mee."
Heukels en Thera Wolf (PvdA) steunen 
het betoog van Kruijswijk ten aan-
zien van de suggestieve vragen, dat 
noemen zij 'leading questions' en die 
moet je vermijden. Nederveen wordt 
emotioneel, Kruijswijk kalmeert hem 
en dan meldt Peter Boeijink (VVD) dat 
ook hij bepaalde vragen onduidelijk 

vindt. Na een schorsing verrast Neder-
veen de zaal met de mededeling dat 
hij het met Heukels eens is. Een mooi 
moment voor Heukels en hij laat 
niet na om de burgemeester voor die 
opmerking wat later te bedanken. Die 
veert op: "Ik heb niet gezegd dat ik het 
met u eens ben, maar dat ik u nu beter 
begrijp." Het is mooi dat je op de websi-
te van de gemeente precies kunt terug 
zien wat er is gezegd. Wat blijkt? Het 
klopt allebei. Nederveen heeft zowel 
gezegd dat hij het met Heukels eens is 
en ook dat hij hem beter begrijpt. Dan 
volgt nog een uitval van Frank van 
den Berg (VVD) naar Heukels. Hij zou 
eens les moeten nemen in eenvoudig 
boekhouden. Maar dat lukt tijdens de 
vergadering natuurlijk niet. Die wor-
stelt zich voort met interrupties, orde-
voorstellen, moties en amendemen-
ten die al dan niet in elkaar worden 
geschoven of afgewezen. En met als 
verwachtbaar resultaat een minimaal 
aangepaste vragenlijst (zie elders op 
deze pagina). Hoe nu verder?

Kort geding
De aangepaste vragenlijst met toelich-
ting zal uiterlijk de zaterdag voor 12 
september bij de Bloemendalers in de 
bus liggen. Die kunnen ze dan op de 
twaalfde bij de stembureaus inleve-
ren, of voor die datum opsturen. Of 
de voorzitters van de stembureaus er 
bij de kiezers op willen aandringen 
dat de lijsten worden ingeleverd, wil 
de burgemeester weten. Dat wordt 
minder gepast gevonden.
Wat gaan de PvdA en LB nu doen? Heu-
kels: "Daar moeten we eerst nog even 
goed over nadenken. Als de gemeente 
een bedroevend slechte enquête wil 
uitsturen kunnen we daar weinig 

meer aan doen. Maar misschien zijn 
er andere mogelijkheden om de echte 
mening van de Bloemendalers in 
beeld te brengen."
De Boze Bezorgde Burgers hebben het 
helemaal gehad. Barend Linders: "Wij 
zullen maandag aan de voorzieningen-
rechter vragen om deze burgerpeiling 
in een kort geding te verbieden."
Na zo'n moeizame vergadering denk 
je onwillekeurig terug aan een bos-
vergadering van Toon Tellegen: "Op 
een donkere dag aan het einde van het 

jaar vergaderden de dieren op de open 
plek midden in het bos. Toen ieder-
een wat had gezegd, schraapte de tor 
zijn keel en vroeg: 'Wie van ons weet 
wat een burgerpeiling is?' De wind 
waaide door de bomen, de zon was dof 
en iedereen zweeg. 'Niemand?' vroeg 
de tor. (…..) Het bleef stil. Niemand 
durfde nog om zich heen te kijken. 
Ten slotte zei de tor: 'Dank jullie wel. 
Dat wilde ik alleen maar even weten'." 
(Vrij naar Tellegen T., Misschien wis-
ten zij alles. Querido, 1999). x
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Meerderheid in gemeenteraad stemt
in met vragenlijst van burgerpeiling

Ondanks tenenkrommende discussies en suggestieve vragen

Met behulp van de griffie schuiven D66 en het CDA hun amendementen in elkaar. 
Vlnr zittend Caroline Hageman en Karin van der Pas (Griffie), staand: Conny van 
Stralen (D66), Michael Snackers en Anne-Marie Soeteman-Wolf (beiden CDA).

bloemendaal - In de burgerpeiling 
krijgen alle kiesgerechtigde inwoners 
van de gemeente Bloemendaal vra-
gen voorgelegd over de bestaande 
gemeentelijke gebouwen en de 
mogelijke scenario's voor de toekom-
stige huisvesting. Tijdens een extra 
raadsvergadering op 23 augustus 
2012 werd de vragenlijst en de inhoud 
van de bijbehorende informatiefolder 
vastgesteld.
De vragenlijst is opgesteld door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
Iedere kiesgerechtigde inwoner krijgt 
in de week van 3 september 2012 
deze vragenlijst in de bus. Bij de 
vragenlijst zit een folder met achter-
grondinformatie. Hierin worden de 

mogelijke toekomstscenario's voor de 
huisvesting uitgediept met de bijbe-
horende kosten. De vragenlijst wordt 
anoniem ingevuld. De vragenlijst kan 
tot en met 12 september 2012 per 
post worden teruggestuurd, worden 
ingeleverd op het stembureau tijdens 
de Tweede Kamer verkiezingen op 12 
september, of kan via internet worden 
ingevuld (tot en met 12 september).
De resultaten van de peiling worden 
door het onafhankelijk onderzoeksbu-
reau geregistreerd. Het bureau maakt 
dan een eindrapportage over de uit-
komsten. De uitslag dient als advies 
aan de gemeenteraad. De gemeente-
raad bespreekt de uitslag van de bur-
gerpeiling op 27 september 2012. x

Burgerpeiling in de praktijk

bloemendaal - In ons artikel 'Kritiek 
bezorgde burgers op vragenlijst', 
van 23 augustus schreven wij: 
"Bedenk dus dat je in totaal aan 
kapitaallasten voor het opknappen 
van het bestaande € 6,5 miljoen 
betaalt tegenover € 12,5miljoen 
voor Centrale Huisvesting." Dit 
is onjuist, er had moeten staan: 
"Bedenk dus dat je in totaal aan 
kapitaallasten voor het opknappen 
van het bestaande € 6,5 miljoen 
betaalt tegenover € 9 miljoen voor 
Centrale Huisvesting." x

Even rechtzetten

Geld verdienen?

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min. leeftijd 13 jaar) 

Tel.nr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar: 

Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.

Je kunt je ook opgeven via de website www.buijzebestelnet.nl,

of bel 071 - 364 34 34

Meld je dan nu aan als 
bezorger van deze krant!

Heb je wat vrije tijd over?Wil je wat bijverdienen?Ben je een doorzetter?

Maandagmiddag 27 augustus heeft het Comité Bezorgde Burgers van Bloe-
mendaal bij de rechtbank Haarlem een verzoekschrift ingediend, waarin 
wordt gevraagd de burgerpeiling van de gemeente Bloemendaal te verbie-
den totdat definitief besloten is op het bezwaarschrift tegen de afwijzing 
van een referendum. Het Comité heeft beargumenteerd dat de vragenlijst 
en de bijbehorende informatiefolder van de gemeente misleidend zijn. Het 
verschil is vooral dat bij een referendum de vragen worden opgesteld door 
een onafhankelijke commissie. Bij de burgerpeiling is dat gedaan door een 
commissie met alleen mensen van de gemeente en een ingehuurd bureau. 
Deskundigen noemen het resultaat bedroevend. Het aanbod om te helpen 
bij de opstelling van de vragen is nooit beantwoord.

Het lijkt erop dat de meerderheid van de gemeenteraad in een tunnelvisie 
terecht is gekomen. In een op 12 juli aangenomen motie wordt erkend dat 
de raad en het college meer hadden moeten communiceren met de bewo-
ners en dat deze zich moeten kunnen uitspreken over de gemeentelijke 
huisvesting. Tegelijk noemt men het onderwerp te ingewikkeld voor een 
referendum. Is het zo moeilijk om bewoners te vragen of zij een uitgave van 
12 miljoen euro voor het gemeentehuis verantwoord vinden? In de burger-
peiling wordt een veel ingewikkelder vraag gesteld over investeringen en 
jaarlijkse kosten. Maar die is zo geformuleerd dat je haast vanzelf kiest voor 
het gemeentelijke plan. Wie niet verder op de hoogte is, ziet niet dat dit plan 
veel duurder is dan een gewone opknapbeurt van de bestaande gebouwen. 
Dit vindt het Comité in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Aan de rechtbank is gevraagd tijdig voor de burgerpeiling over deze zaak 
een beslissing te nemen. Dat is dus al gauw, want vanaf 4 september gaat 
de gemeente de formulieren voor de peiling verspreiden.

Het Comité Bezorgde Burgers van Bloemendaal x

Burgerpeiling verbieden alstublieft
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Wij zijn er klaar voor, u ook !!!

Nu uw lidmaatschap 
verlengen.

Maand september 
gratis sporten!!!

3 maanden:  Nu € 99,00 euro p.p.  
(en september gratis).

6 maanden:  Nu € 189,00 euro p.p.
(en september gratis).

12 maanden:  Nu € 275,00 euro p.p.
(en september gratis).

Alle abonnementen: onbeperkt fi tness en groepslessen. 
Squash in de daluren (ma t/m vrijdag tot 

18 uur en weekend gehele dag).
Groepslessen zie www.squashhaarlem.nl voor het rooster.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 
maandag 17 september 2012.

Hierna betaalt u de reguliere prijs!! (zie website).

Kom snel langs en profi teer mee van 
deze aanbiedingen!!!

AF
Alliance Française Kennemerland

Gaat weer starten!
Van beginner tot gevorderde:
Iedereen kan bij ons terecht voor een passende
Cursus in de Franse taal en cultuur.

Opendagen in Haarlem, de Schakel, 
Pijnboomstraat 17, 2023 VN
Woensdag 5 en donderdag 6 september 
van 19.00 - 22.00 uur

Opendag in Heemstdede, Pauwehof, 
Achterweg 19, 2103 SW
Maandag 10 september van 19.00 - 22.00 uur.

Voor meer informatie zie www.alliance-francaise.nl
Inlichtingen en inschrijvingen: 06-42972165

HOGESCHOOL NIFA
ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN

BKB/BKC/PDB/PDL/MBA/VPS/VBA EN
HBO SPD start in de week van 3 september

Ga voor zekerheid kies voor NIFA!  
WWW.HOGESCHOOLNIFA.NL

Altijd al Italiaans willen leren?
Beleef het bij Società “Dante Alighieri” in een 

combinatie van plezierig en degelijk onderwijs 
voor beginners en gevorderden.

Tevens maandelijks een culturele avond gratis voor 
alle leden toegankelijk.

Cursussen op maandagavond
van 10 september 2012 t/m 15 april 2013

Locatie: Kennemer Sportcentrum, 
IJsbaanlaan 4a, Haarlem.

Informatieavond: op 3 september 
van 19:30 tot 20:30 uur, 

ook in deze locatie.

Inlichtingen en opgaven: 
www.dantehaarlem.nl 
of tel. 023-5296599

ONTSTRESSEN EN MEER ONTSPANNEN IN 
JE LEVEN STAAN?

Er starten weer nieuwe 8-weekse trainingen
MINDFULNESS in Noordwijk en Haarlem                                                            

Kijk voor vergoeding en data op www.villauitzicht.nl
of www.bodymindandspirit.nl of bel 06-41491563

Tái Chi
les in Haarlem
Tai Chi school Kennemerland 

Nieuwe start woensdag 12 september 2012

Kom kijken/meedoen (denk aan zaalschoenen)

Proefles & Demonstratie
geen kosten

Woensdag 5 september
van 19.30 tot 20.30 uur

Adres: Blinkertpad 3
Beatrixschool Haarlem

Een prettige en leerzame Tái Chi les gewenst,
Docent Jan Langedijk

Info.: tel. 0255 536556
E-mail j.langedijk@planet.nl
www.taichikennemerland.nl

Aikido Centrum Haarlem
introductiecursus 4 - 25 sept.

Lorentzkade 62, 2014 CB Haarlem
www.aikidohaarlem.nl 06-24213175

Aikido, de krijgskunst waarin 
weerbaarheid, sport en harmonie
samenvallen.

Italiaanse les....
en veel meer!
Benvenuto op de Informatie avond/middag

- op donderdag 6 september (18.00 u tot 21.30 u) 
in Tetterodestraat 34 rood, Haarlem

- op zaterdag 8 september (12.00 u tot 16.30 u) 
in Korte Houtstraat zwart, Haarlem

Bij Altraitalia
- Kleine groupen
- Groot accent op conversatie
- Alle niveau’s
- Gratis minibibliotheek
- Culturele activiteiten  

Info: 06/27001640 (Alessandra)
E.mail: info@altraitalia.nl www.altraitalia.nl
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PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Audi 80-1.6 stuurbekr. mooie auto 1993 950
Citroén Berlingo 1.9 diesel bestel stuurbekr. 2000 1950
Citroén Xantia 1.8i stuurbekr. 1996 850
Daewoo Espero 1.5 glx electr. ramen stuurbekr. enz 1996 1450
Deawoo Lanos 4deurs stuurbekr. enz. 2000 1950
Daewoo Nubira 1.6 station stuurbekr. 2000 1450
Deawoo Matiz stuurbekr. 2000 1450
Daihatsu Charade automaat stuurbekr. enz. 1998 850
Fiat Brava 1.6i-16V stuurbekr. enz. 1996 650
Fiat Cinquecento 73000 km. 1997 950
Fiat Punto 55 electr. ramen 1997 850
Fiat Seicento sporting electr. ramen l.m.velgen 1999 1650
Ford Escort 16i stuurbekr. electr. ramen 1997 650
Ford Ka 1.3i stuurbekr. 1998 1450
Ford Mondeo 1.8 station turbo diesel electr.ramen 1996 950
Ford Transit connect diesel bestelbus stuurbekr. 2004 2450
Hyundai Coupé sport stuurbekr. airco enz. 2002 1950
Kia Pride 1,3 klein zuinig 2000 950
Nissan Micra 1.0 automaat 1994 1250
Nissan Sunny 1,4 E 3 deurs 1994 650
Opel Astra 1.8i cd uitv. strbekr. electr.ramen enz 1993 850
Opel Corsa 1.4 swing 1999 950
Opel Corsa 1,7 diesel stuurbekr. electr.ramen 1999 1650
Opel Omega caravan automaat stuurbekr. enz 1997 1450
Opel Vectra 1.8 hatchb. stuurbekr. enz. 1998 1650
Opel Vectra 1,8 caravan stuurbekr. enz 2000 1950
Peugeot 306 - 1.6 break 1998 stuurbekr. 1998 950
Pontiac Transport 7 persoons MPV stuurbekr.enz. 1996 1450
Renault Megane 2,0i coupé l.m.velgen strbekr. 1996 950
Seat Arosa 1.4 stuurbekr. 2000 1650
Skoda Felicia stuurbekr. 1999 950
Volkswagen Golf cl gas G3 1995 650
Volkswagen Golf tdi diesel variant bestel 1996 950
Volkswagen Golf 1.6 stuurbekr. 5 deurs 1997 1650
Volkswagen Golf diesel stuurbekr. 1997 1650
Volkswagen Polo 55kw stuurbekr. 1995 650
Volkswagen Polo 1,4i variant stuurbekr. 2000 1650
Volvo V40 station stuurbekr. enz. 1996 1450
Volvo 850 station airco stuurbekr. enz 1995 1250

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN 
WIJ NIET AAN

------------------------------------------------------------------------------
VOOR DE JONGERE AUTO’S INCL. 3 MAANDEN GARANTIE

v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 t/m 33 tel. 023-5423906 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 
enz. tel. 023-5393990

Audi A1 1.4 TFSI Automaat 14.000 km 2011

Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat   9.800 km 2011

Audi Q5 2.0 Hybrid   6.000 km 2011

Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 58.000 km 2010

Bentley Arnage Red Label 62.000 km 2000  

Bentley Continental Convertible 80.000 km 1994

BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011

BMW 530D GT High Exe 68.000 km 2009

BMW 530D Touring X Drive 24.000 km 2011

BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007

Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren  nieuw model 100 km 2012

Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001

Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009

Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio  nieuw model 29.000 km 2010

Jeep Wrangler 4 deurs       5 stuks 2007 - 2012

Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons   16.000 km 2010

Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011

Mercedes-Benz SLS AMG 600 km 2011

Mini Cooper Mayfair 50 years 19.000 km 2010

Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 18.000 km 2011

Porsche Boxster S Tiptronic 9.000 km 2008

Porsche Cayenne S nieuw model 31.800 km 2011

Porsche Panamera PDK 27.000 km 2011

Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009

Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006

Range Rover Evoque 2.2 TD4 Prestige 9.000 km 2011

Range Rover TDV8 4.4 Autobiography 39.000 km 2011

Volkswagen Touareg 3.0 Hybrid 15.000 km 2011

Volkswagen Touran 1.4 TSI Automaat 7-persoons   19.800 km 2011

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

OOK ADVERTEREN OP
DE CURSUSPAGINA’S ?
De volgende verschijningsdata 

van deze pagina’s zijn:
5 september en 12 september.
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santpoort/regio - "Alles van waar-
de is weerloos", citeert Bert Pink-
ster Lucebert bij de opening van de 
expositie van Bert Maurits. Pinkster 
is voorzitter van de Stichting Inloop-
huis Kennemerland, een ontmoe-
tingsplek voor (ex-)kankerpatiënten 
en hun naasten. Een veilige, warme 
plek waar iedereen welkom is voor 
een kopje koffie, workshops of om 
gewoon een praatje te maken.

door Christa Warmerdam

De huiskamer van het Inloophuis 
was al heel gezellig en gemoede-
lijk, maar sinds kort is daar nog 
een extra schepje bovenop gedaan. 
Sinds afgelopen vrijdag 24 augus-
tus worden de wanden van het huis 
opgesierd door schilderijen van de 
Haarlemse kunstenaar Bert Mau-
rits. Schitterende collages, acryl op 
papier en schilderijen gemaakt op 
oude PTT postzakken.
Bert Maurits kwam in contact met 
het Inloophuis toen een vriendin 
hem meenam naar het recente 
benefietconcert van Ilse de Lange 
in Openluchttheater Caprera. "Vol-
gens mij is Ilse de Lange de liefste 
BN'er van Nederland. Het concert 
heeft € 80.000,- opgeleverd voor 
het Inloophuis en dat is natuurlijk 
geweldig. Tijdens dat concert raak-
te ik in gesprek met Eline Wielinga 
en van haar hoorde ik dat één op 
de drie mensen op de een of ande-
re manier in contact komt met 
de ziekte kanker. Ik schrok daar 
enorm van want ik heb zelf gezien 
wat een vreselijke impact de ziekte 

op iemands leven heeft. Ik wilde 
iets doen, mijn kunst hangt op veel 
verschillende plekken en ik stelde 
voor in het Inloophuis te expose-
ren en een deel van de verkoop te 
doneren aan het huis."
Het werk van Maurits dat te zien 
is het Inloophuis is figuratief werk 
op een ruwe ondergrond. Het schil-
derij dat hij bijvoorbeeld maakte 
van Ramses Shaffy is indringend 
maar kwetsbaar tegelijk. Als onder-
grond gebruikte hij hiervoor oude 
PTT postzakken. "Het schilderen 
op postzakken past bij mij. Het is 
een zoektocht en kunst is voor mij 
één grote ontdekkingsreis. Het jute 
slurpt de verf op en soms zit het 
ook vreselijk in de weg. Je blijft 
dan goed zien dat de ondergrond 
een postzak is, doordat je PTT ziet 
staan of cijfers."

Mooie samenwerking
Eline Wielinga, coördinator van 
het Inloophuis Kennemerland, is 
blij met deze nieuwe ontwikke-
ling: "De bedoeling is dat we om 
de drie à vier maanden een nieuwe 
kunstenaar in het Inloophuis laten 
exposeren. De exposerende kun-
stenaar zorgt binnen zijn kring 
weer voor een nieuwe kunstenaar, 
een mooie samenwerking dus. Bert 
heeft aangeboden bij eventuele 
verkoop 25% van de opbrengsten 
aan het Inloophuis af te staan."
Bert Pinkster is tevreden over de 

situatie van het huis maar houdt 
de vinger aan de pols. "Het gaat 
geweldig maar we zijn natuurlijk 
wel een Stichting die afhankelijk 
van giften is want we krijgen geen 
subsidie. Het lukt aardig maar we 
zijn wel bezig om ook voor de lan-
gere termijn een manier te vinden 
om geld te kunnen generen voor 
onze stichting. Daarom zijn we 
bezig om Stichting Vrienden van 
Inloophuis Kennemerland op te 
richten. Als je daar mee bezig bent 
merk je weer dat heel veel mensen 
onze stichting een warm hart toe 
dragen en dat er deuren opengaan 
die anders niet zo makkelijk open 
zouden gaan. Om een stichting te 
kunnen oprichten moet je naar de 
notaris en we hebben al een notaris 
gevonden die dit belangeloos voor 
ons wil doen. We zijn verder druk 
bezig om te kijken wat we kunnen 
verbeteren of aanpassen. Persoon-
lijk heb ik nog één grote wens en 
dat is de verruiming van de ope-
ningstijden. Het Inloophuis is drie 
dagdelen per week open, namelijk 
elke dinsdag van 09.30 uur tot 
16.30 uur en elke donderdag en 
vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur. 
Het zou mooi zijn als we elke dag 
open konden maar daar hebben we 
niet genoeg geld voor."
De expositie van Bert Maurits is 
nog tot en met 15 oktober te zien in 
het Inloophuis Kennemerland aan 
de Wulverderlaan 51in Santpoort-
Noord. Kijk voor meer informatie 
over de kunstenaar op www.bert-
maurits.nl en voor het Inloophuis 
op www.inloophuiskennemerland.
nl. x

Kunstzinnige samenwerking
Inloophuis Kennemerland start met wisselende exposities

Bert Maurits bij het portret dat hij maakte van Ramses Shaffy. "Mijn kunst hangt 
op veel verschillende plekken en ik stelde voor in het Inloophuis te exposeren en 
een deel van de verkoop te doneren aan het huis" (Foto: Christa Warmerdam).

Bert Pinkster (r.): "We zijn wel bezig 
om ook voor de langere termijn een 
manier te vinden om geld te kunnen 
generen voor onze stichting" (Foto: 
Christa Warmerdam). x

De huiskamer van het Inloophuis was al heel gezellig en gemoedelijk, maar 
sinds kort is daar nog een extra schepje bovenop gedaan (Foto: Christa War-
merdam). x

santpoort-zuid - Op zaterdag 1 sep-
tember gaat het Brederode Festival 
in première op de historische Ruïne 
van Brederode. Een klein, maar fijn 
openluchtfestival dat barst van de 
cultuur. Het festival is mogelijk omdat 
zeer veel artiesten de Ruïne een warm 
hart toe dragen en zonder voorwaar-
den vooraf hun medewerking hebben 
toegezegd.

Het programma is gevarieerd en 
interessant voor alle leeftijden. Het 
initiatief is uitgegaan van de beheer-
ders van de Ruïne die, ondanks alle 
alarmerende berichten, hun idealen 
van cultuurspreiding, solidariteit 
en inspiratie vrolijk overeind hou-
den. Ze bieden, gesteund door een 
organisatiecomité, hun prachtige 
locatie aan aan gezelschappen die 
voor een vriendeprijsje hun publiek 
in de buitenlucht willen inspireren, 
vermaken en meenemen in hun 
enthousiasme. Een soort Uitmarkt 
voor Kennemerland.
Het Brederode Festival is volledig 
idealistisch van opzet. Hoewel het 
voortbestaan van de Ruïne als open-
baar cultureel erfgoed bedreigd 

wordt, is het de inzet van het orga-
nisatiecomité om elk jaar in het 
eerste weekend van september iets 
moois te organiseren, een heerlijk 
menu van voorstellingen, beleve-
nissen en workshops.
Op zaterdag 1 september is over-
dag allerlei geprogrammeerd voor 
jong en oud. 's Avonds is er vooral 
muziek en videomapping op Ruïne 
te beleven. Zondagmorgen is er 
barokmuziek en dans, zondagmid-
dag pop-folk door Zazi.
De toegangskaartjes voor het Brede-
rodefestival zijn voor een te kiezen 
dagdeel, met een bepaald menu. 
Behalve het 'hoofdgerecht' zullen er 
bijgerechtjes zijn, die bij het menu 
zijn inbegrepen. Voor de inwendige 
mens is er een bescheiden café-ter-
ras aanwezig.
Reserveren wordt aangeraden in 
verband met het maximum van 
150 bezoekers per dagdeel op dit 
Middeleeuwse Rijksmonument. 
Kijk voor programmainformatie en 
kaarten op www.brederodefestival.
nl. x

Een cultureel toetje
Festivalweekend Ruïne van Brederode

(Archieffoto).

haarlem/heemstede - De Bibliotheek 
Haarlem en omstreken heeft vanaf 
3 september gekozen voor een 
gebruiksvriendelijk (betaal)concept, 
een Bibliotheek zonder contant geld. 
Veiligheid voor zowel klant als per-
soneel staat daarbij voorop. Door 
te stoppen met contant geld zullen 
bank- en personeelskosten verlagen 
en wordt bijgedragen aan een beter 
milieu.

Leengeld en boetes kunnen met 
pin of chip betaald worden bij de 
betaalautomaat. Hier kan ook een 

tegoed gekocht worden voor prints 
of kopieën. Dit tegoed kan op de 
bibliotheekpas gezet worden. Niet-
leden ontvangen een geprinte 
tegoedbon.
De Bibliotheek werkt er hard aan 
om betalingen via internet door 
middel van IDEAL in de loop van 
2012 mogelijk te maken voor haar 
klanten. De Bibliotheek hoopt met 
het cashless betaalsysteem in alle 
vestigingen te zorgen voor meer 
efficiency, met een positief effect op 
kosten en kwaliteit van de dienst-
verlening. x

Geen cash in de bieb
Alleen pinnen en chippen

haarlem/regio - Op woensdag 5 sep-
tember om 19.30 uur wordt in de 
raadszaal van het stadhuis op de 
Grote Markt 2 in Haarlem het Dictee 
voor NT2 gehouden. Dit dictee, voor 
mensen die Nederlands als tweede 
taal hebben, wordt georganiseerd 
door de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken samen met Stichting 
Ngoma Kongo en het Mondiaal 
Centrum Haarlem. Iedereen kan 
deze avond gratis meemaken op de 
publieke tribune.
Van 3 tot en met 9 september is 
het Week van de Alfabetisering. 
In deze week wordt landelijk aan-
dacht besteed aan het voorkomen 

en bestrijden van laaggeletterdheid. 
De Haarlemse schrijver Bies van Ede 
heeft de tekst van het dictee geschre-
ven, Fred Rosenhart presenteert de 
avond en wethouder Jan van Nieu-
wenburg leest het dictee voor. Het 
dictee wordt geschreven op taal-
niveau A2, een niveau dat mensen 
hebben als ze het inburgeringsexa-
men kunnen halen. Er is een jury 
die het dictee nakijkt en drie win-
naars krijgen een prijs. De Stichting 
Ngoma Kongo verzorgt de muziek, 
er worden gedichten voorgedragen 
en er wordt een verhaal verteld. 
Kijk voor meer informatie op www.
weekvandealfabetisering.nl. x

'Het Dictee voor NT2'
In Week van de Alfabetisering



zandvoort - Afgelopen week kwam 
het nieuwste boek uit van HP/De Tijd 
journalist én schrijver Mark Traa. De 
van origine wetenschapsjournalist 
heeft al enkele boeken op zijn naam 
staan, waaronder 'De Russen komen!' 
en 'President Robert - het wonder-
lijke leven van Nederlands grootste 
fantast'. Zijn nieuwste boek, 'Prin-
ses Paulina - het kleinste vrouwtje 
van Nederland', zag op 14 augustus 
het levenslicht bij uitgeverij Athe-
naeum en is een historische roman. 
"Ik heb er twee jaar aan gewerkt, veel 
research gedaan en alle mogelijk te 
vinden informatie bij elkaar gesprok-
keld." De in het zuiden geboren en 
getogen Traa woont tegenwoordig in 
Zandvoort, waar hij vrij vertelt over 
zijn werk.

door Onno van Middelkoop

Prinses Paulina is het hartverscheu-
rende verhaal van een moeder die 
haar onvolgroeide dochter laat 
optreden op de kermis. Het speelt 
zich af aan het einde van de negen-
tiende eeuw. Al vanaf haar tweede 
jaar reist Paulina Musters uit het 
Brabantse Ossendrecht door Euro-
pa als levende pop. Traa: "Paulina is 
het zevende kind in een gezin dat in 
armoede leeft. Vader is timmerman 
en verdient net genoeg om het gezin 
in leven te houden. Ik heb gekozen 
om het verhaal vanuit de moeder 
te vertellen. Haar keuzes zijn bepa-
lend voor het leven van haar doch-
ter. Omdat Pauline extreem klein 
was bleek zij letterlijk een goede 
kermisattractie te zijn. Kermissen 
in die tijd bestonden vaak uit rari-
teiten, mensen met een afwijking 
waar het publiek voor betaalde om 
ze te kunnen zien. Door Paulina als 
attractie te etaleren kon ze veel geld 
verdienen voor die tijd."
Het publiek vergaapt zich dan ook 
graag aan het vrolijke meisje met 
de blonde krullen dat wordt aange-
kondigd als het kleinste vrouwtje 
ter wereld. Prinses Paulina is een 

groot succes als kermisattractie in 
Nederland en later ook in bekende 
theaters in Parijs, Londen en Ber-
lijn. Haar straatarme familie wordt 
schatrijk. Maar achter de schone 
schijn van de bühne gaat een kei-
harde wereld schuil. Als Paulina 
zelfs naar New York mag om op te 
treden, lonkt het echte grote geld. 
Haar moeder moet alle zeilen bij-
zetten om haar nog een menswaar-
dig bestaan te geven.
Mark Traa schrijft "alleen over 
onderwerpen die me pakken. Ik 
kwam per toeval op dit onderwerp 
en vond het erg aangrijpend. Ik heb 
veel research gedaan, in archieven 
maar ook op internet. Veel oude 
kranten in Europa en Amerika zijn 

inmiddels digitaal te doorzoeken. 
Door de research was ik in staat 
om een deel van Paulina's leven in 
kaart te brengen. Ik heb gekozen 
voor de verhaallijn vanuit de moe-
der omdat zij het dichtst bij Paulina 
stond. Om je als man te verplaatsen 
in een moeder is geen sinecure. 
Maar gelukkig heb ik mensen om 
mij heen die me van goede feed-
back konden voorzien."
Paulina werkte vanaf haar tweede 
levensjaar op de kermis. Op haar 
zestiende overleed zij aan de com-
plicaties van diverse ontstekingen. 
Veertien jaar lang was zij een topat-
tractie op kermissen. Door de inkom-
sten van de kermis kon de familie 
verhuizen van een kleine arbeiders-
woning naar een groot landhuis. In 
Ossendrecht is Paulina een begrip. 
Tot op de dag van vandaag is er een 
collectie spullen te bewonderen 
van Paulina in het streekmuseum 
Den Aanwas. Het boek van Mark 
Traa wordt daar gezien als een bio-
grafie die veel leemtes in de legende 
vult. Het loopt daar dan ook meer 
dan uitstekend.
Prinses Paulina is uitgegeven in een 
paperback van 223 pagina's en is te 
koop via Bol.com. Maar natuurlijk 
kun je het boek ook bij de boekhan-
del bestellen. x
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Een aangrijpend levensverhaal
Het kleinste vrouwtje aller tijden

Al vanaf haar tweede jaar reisde Pau-
lina Musters uit het Brabantse Ossen-
drecht door Europa als levende pop 
(Publiciteitsfoto).

Mark Traa: "Ik kwam per toeval op dit 
onderwerp en vond het erg aangrij-
pend" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

bennebroek - Op zondag 2 september 
start van het nieuwe seizoen van Jong 
Nederland met een Open Dag. Kinde-
ren van 6 toto en met 9 jaar zijn van 
12.00 tot 13.45 uur welkom in clubge-
bouw De Spelonk aan de Schoollaan 
98a in Bennebroek. Van 14.00 tot 
15.45 uur is iedereen van 10 tot en met 
12 jaar welkom. Deelname is gratis.

Jong Nederland Bennebroek is een 
gezellige en actieve vereniging voor 
de jeugd van Bennebroek en omstre-
ken. Iedereen van 6 tot en met 15 
jaar kan lid worden en naar ons 
clubgebouw komen voor een gezel-
lige avond. Iedereen is welkom, ook 
als je niet uitblinkt in sport, spel of 
creativiteit. Meedoen is belangrijk. 
Een grote groep enthousiaste vrij-

willigers zorgt ervoor dat er iedere 
week iets leuks te doen is.
JN Bennebroek is aangesloten bij 
een landelijke organisatie. Deze 
zorgt onder anderen voor cursus-
sen en spelideeën voor de leiding, 
zodat zij leuke activiteiten kunnen 
organiseren, zoals een kampweek 
en een speldag.
Wekelijkse bijeenkomsten starten 
vanaf 17 september voor 6 tot en 
met 9 jaar op maandag van 18.30 
tot 19.45 uur, voor 10 tot en met 
12 jaar op donderdag van 19.00 tot 
20.30 uur en voor 13 tot en met 15 
jaar op vrijdag van 19.45 tot 21.30 
uur.
Meer informatie is te vinden op 
www.jnbb.nl en www.jongneder-
land.nl, of via info@jnbb.nl. x

Jeugdvereniging Jong Nederland
Open Dag zondag 2 september

heemstede - Vanaf begin september 
biedt sociaal-cultureel centrum De 
Pauwehof weer een gevarieerd pro-
gramma aan cursussen en activitei-
ten voor 55-plussers. Het is een plek 
om leeftijdgenoten te ontmoeten 
en samen creatief, educatief en/of 
actief bezig te zijn in een gezellige en 
gemoedelijke sfeer.

Wie fit wil blijven van lichaam en 
geest kan het beste zo veel moge-
lijk in beweging blijven. Onze cur-
sussen  jazzdansen, ontspannen 
bewegen, seniorenfit en hatha yoga 
helpen u daar zeker bij. Op creatief 
gebied is er een gevarieerd aanbod 
van onder andere: tekenen en schil-
deren, mandala voor beginners, vilt 
maken en kleding naaien.
Ook kuan een cursus kunstgeschie-
denis, architectuur (Hollands Arca-
dia) of Spaanse conversatie worden 

gevolgd en een levensverhaal schrij-
ven. Informatie over alle cursussen 
is te vinden in het programmaboek-
je dat te verkrijgen is bij de Pauwe-
hof, Welzijn Ouderen Heemstede, 
het Loket en de bibliotheek, of kijk 
op www.welzijnouderenheemste-
de.nl of www.kerkpleinheemstede.
nl/ouder.htm.
Op zaterdag 8 september tussen 
11.00 en 14.00 uur is er een Open 
Huis. Docenten zijn aanwezig 
voor het geven van informatie en 
beantwoorden van vragen, er is een 
expositie van werk van cursisten, 
een film van al onze bewegingsac-
tiviteiten en natuurlijk is er koffie 
en cake. De Pauwehof  bevindt zich 
aan de Achterweg 19 in Heemstede, 
links naast de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. x

Open Huis bij de Pauwehof

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Mandala tekenen is kort 
gezegd tekenen in een cirkel. De cirkel 
is een krachtig oersymbool dat staat 
voor eenheid, heelheid of geheel. Bij 
het tekenen in de cirkel blijf je altijd 
verbonden met het midden, met het 
centrum en dat is wat maakt dat man-
dalatekenen zo ontspannend is én 
tegelijkertijd energiegevend. Want 
tijdens het tekenen blijf je verbonden 
met je eigen kern.

Mandala's zijn er in velerlei soor-
ten en maten, van de traditionele 
rozet in de vierverdeling tot de 
vrije intuïtieve mandala met nog 
van alles daartussenin. Zendala is 
eigenlijk niets anders dan herha-
lende patroontjes tekenen met een 
inktpen en daarmee tot heel ver-
rassende resultaten komen. Ook 
dit werkt bijna meditatief en ont-
spannend.
Komend seizoen is er nog ruimte 

bij de volgende cursussen: een 
basiscursus van twaalf lessen op 
woensdagavond, een vervolgcursus 
op dinsdagmiddag  of donderdag-
avond, Zendala met drie lessen op 
dinsdagavond, Zendala vervolg met 
drie lessen op donderdagmiddag en 
later in het seizoen ook op de dins-
dagavond. Verder Keltisch tekenen 
op woensdagavond, intuïtieve man-
dala's op donderdagmiddag en een 
cursus geïnspireerd door de kunste-
naar Hundertwasser met zes lessen 
op dinsdagmiddag. Mozaïekdagen 
zijn er op op de woensdag in de 
even weken.
De lessen worden gegeven door 
Henny Cornelis in Heemstede nabij 
het Wilhelminaplein. Voor meer 
informatie en opgave kan men bel-
len met 06-49688501 of een e-mail 
sturen naar hennycornelis@quick-
net.nl. Zie ook www.hennycornelis.
nl. x

Verbonden met je eigen kern

overveen - Vanaf september start Pop-
pentheater De Zilveren Maan weer met 
voorstellingen. Wekelijks staan er 
andere programma's op de agenda en 
maandelijks worden optredens door 
andere poppentheaters aangeboden. 
In september wordt ook het 40-jarig 
jubileum gevierd. Voor het komende 
weekend en de woensdag erna staat 
eerst de 'gouwe ouwe' De Betoverde 
Waterput op het programma.

Spinettaatje, een zwerfstertje, 
zoekt onderdak. Hard wordt haar 
de deur gewezen. Niemand neemt 
haar in huis. Ze vindt tenslotte een 
onderkomen in een oud huisje. 
Daar ligt een boek en bezemsteel 

en ze probeert te toveren. Er gebeu-
ren vreemde dingen, maar door de 
wijsheid van het bakkertje komt 
alles toch weer goed. Een voorstel-
ling geschikt voor kinderen vanaf 
4,5 jaar en te zien op zondag 2 
september, aanvang 14,30 uur, en 
woensdag 5 september, aanvang 
15.00 uur bij Poppentheater De Zil-
veren Maan in de Aardappelkelder 
op Landgoed Elswout in Overveen. 
Kaartjes kosten € 8,50 voor kinde-
ren € 10,- voor volwassenen. Reser-
veren is mogelijk via 06-22946290 
en 023-5353782 of via www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl. x

De Betoverde Waterput

(Publiciteitsfoto).
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regio - De Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland volgt al jaren de 
huiszwaluwen in Zuid-Kenne-
merland en de Haarlemmermeer. 
Huiszwaluwen bouwen tegen de 
gevel van huizen en schuren een 
nestje van klei. Het aantal nesten 
is daardoor vrij eenvoudig te tel-
len. Tellers kunnen echter nieuwe 
kolonies gemist hebben. De Vogel-

werkgroep roept daarom iedereen 
op nestlocaties door te geven.
De laatste jaren schommelt het 
aantal bezette nesten rond de 700 
met een uitschieter van meer dan 
800 nesten in 2010. In 2011 was het 
aantal weer gedaald tot onder de 
700. De voorlopige resultaten van 

2012 laten ook een achteruitgang 
zien. De kolonie in Haarlem-West 
is bijvoorbeeld flink geslonken en 
in het dorpje Spaarnwoude werden 
helemaal geen nesten meer aange-
troffen. In de Haarlemmermeer en 
de Bollenstreek lijken de aantallen 
redelijk constant.
Weet u plekken waar huiszwa-
luwen dit jaar hebben gebroed? 
Geef dan het aantal en het adres 
door aan de Vogelwerkgroep via 
j.stuart@planet.nl of 023-5389481 
('s avonds). Huiszwaluwen zijn te 
herkennen aan hun staalblauwe 
bovenkleed, witte onderzijde en 
witte stuit. 
De laatste nesten vliegen rond deze 
tijd uit. Nesten van boerenzwalu-
wen (altijd in een schuur) hoeft u 
niet door te geven. x

Vogelwerkgroep op zoek
naar nesten huiszwaluw

Tellingen laten achteruitgang zien

Huiszwaluw bij nest en kunstnest (Foto: Alie van Nijendaal)

September betekent nazomeren. Maar ook het begin van de herfst. 
Zaterdag 22 september om 16.49 uur is het zover: de zogenaamde 
'herfstnachtevening'. De dag is dan even lang als de nacht.
Het woord herfst is van zeer oude komaf. De Germanen noemden 
deze tijd 'harbista', de middeleeuwse Nederlanders zeiden 'hervest' 
en dat werd later ons 'herfst'.
De nazomer en het begin van de herfst is in de natuur een boeiende 
tijd. Komt in de lente alles weer tevoorschijn, in de herfst verdwijnt 
het weer. Een periode van oogsten, afsterven en wegtrekken, van ver-
schuilen, verstillen en in slaap gaan. Komt dat zien! Ga nu de natuur 
in met open oog en oor.
Aanstaande zaterdag 1 september staan we van 10.00 tot 17.00 uur 
met de kraam van Thijsse's Hof op de Bloemendaalse jaarmarkt. Daar 
kunt u met ons kennismaken. We hebben er dan ook echte zaken 
uit de natuur staan en u, uw kinderen, uw kleinkinderen mogen het 
allemaal bekijken, bevoelen en er aan ruiken. Met vragen over de 
natuur kunt u daar ook bij ons terecht.
Zondag 2 september staan we om 14.00 uur met onze vrijwilligers 
van het IVN bij de ingang van de Hof weer klaar om u gratis rond te 
leiden. Als u er dan toch bent kunt u meteen even kijken hoe het met 
de nieuwbouw van ons Instructielokaal gaat.
In het weekend van 8 en 9 september zijn er de open monumentenda-
gen. Thijsse's Hof is een monument, omdat het is aangelegd volgens 
een ontwerp van de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer. 
We gaan proberen onze bezoekers daarover iets te laten zien. In ieder 
geval is er zowel op zaterdag  8 als zondag 9 september om 14.00 uur 
een rondleiding met dat thema. Kijk voor nadere informatie vooral 
op onze website: www.thijsseshof.nl. Daar vindt u ook informatie hoe 
u donateur van onze stichting kunt worden, waar we te vinden zijn, 
maar ook dat we regelmatig vrijwilligers zoeken om ons te helpen 
met alle werk.
Prachtig is het nu buiten in de natuur. Vaak is het 's morgens licht 
nevelig en soms blijft de mist zelfs de hele dag hangen. Alles wordt 
dan nat. Langs de stammen sijpelt het water in donkere lijnen omlaag 
en de takjes, trossen met bessen en de struiken worden met een bijna 
op zilver lijkend laagje bedekt. In onze Hof hebben we een klein 
veldje heide. Spinnetjes vinden het heerlijk daar hun web op te span-

nen. De dauw en de mist weten die webben net zo goed te vinden als 
de argeloze insecten. Prachtig, die met vocht bedekte webben! Ekke 
Wolters maakte er een foto van.
Het is nu ook de periode van voorbereiding op de winter. De konin-
ginnen van wespen en hommels zoeken hun winterverblijf op. De 
wortels van de rozetten van tweejarige planten zoals toortsen, teunis-
bloemen, vingerhoedskruid, kaardenbol en slangenkruid verkorten 
zich. Daardoor trekken zij het rozet wat dieper de grond in, zodat 
ze de komende winter beter kunnen doorstaan. Een aantal vlinder-
soorten, zoals distelvlinder en allerlei uiltjes, neemt flink in aantal 
toe en trekt in zuidelijke richting. En half september begint ook de 
vogeltrek. Boeiende verschijnsels. Let u er maar op.
Uw aandacht vraag ik graag nog even voor een bijzondere plant in 
onze Hof. Zij staat onder meer in de demonstratiestrook en heet wilde 
marjolein, maar u kent haar vooral als oregano. De plant is hoger en 
krachtiger dan de u bekende tijm. Van juli tot eind september bloeit 
ze met op de bloemen van tijm lijkende witrozerode bloempjes. Mij 
herinnert het altijd aan het liedje van Wim Sonneveld: "Marjoleine 
doe je wollen sokjes aan." Ik denk dan altijd dat die sokjes wit zijn. 
Onze wilde marjolein, een prima keukenkruid, is familie van salie, 
majoraan, rozemarijn, kamille, lavendel en natuurlijk tijm. Als u 
deze kruiden droogt en in een zakje naait, heeft u een kruidenkus-
sen waarop u heerlijk slaapt.
Deze maand valt er in de natuur genoeg te beleven. Kom naar Thijsse's 
Hof in het Bloemendaalse Bos aan de Mollaan achter het Pannenkoe-
kenhuisje. Maar een fikse wandeling door de duinen of in onze bossen 
is natuurlijk ook goed voor het gemoed. En anders  maar slapen op 
het kruidenkussentje!

Willem Holthuizen, voorzitter Thijsse's Hof 

Foto:  spinnenwebjes op de hei door Ekke Wolters x

Thijsse's Hof in September

haarlem - Wat vinden de bezoe-
kers van de Veerplas bij Haarlem? 
De terreinbeheerders van Recre-
atie Noord-Holland zoeken met de 
ANWB naar mensen die dat aan 
de hand van een inspectieformu-
lier willen vertellen. Wat vinden 
zij van de horeca, het sanitair en 
de kwaliteit en aantrekkelijkheid 
van het gehele terrein? Volwasse-
nen en kinderen in de leeftijd van 
8 tot 12 jaar worden van harte uit-
genodigd mee te doen.
De stranden van de Veerplas liggen 
in het recreatiegebied Spaarnwou-
de en bieden volop vertier voor 
jong en oud. Zo is er aan de plas 
het restaurant en Adventurepark 
Saplaza met water- en sportacti-
viteiten. En er zijn onlangs gratis 
faciliteiten ingericht om te kun-
nen beachvolleyballen en fitnes-
sen.

Wie wil meedoen aan het onder-
zoek ontvangt een vragenlijst. 
Mensen bepalen zelf de dag en 
tijdstip in de maanden augustus 
en september. De inspectie duurt 
niet langer dan twee uur. Kinderen 
ontvangen een speciaal kinder-
inspectieformulier en een stoere 
ANWB-keycord en na afloop een 
boekje ANWB-natuurdetective. De 
volwassenen krijgen een ANWB-
winkelbon ter waarde van € 10,-.
De ANWB overhandigt de uitkom-
sten aan de terreinbeheerders van 
Recreatie Noord-Holland die hier-
mee hun terrein aantrekkelijker 
kunnen maken voor recreanten. 
Alle deelnemers ontvangen een 
samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen. Aanmelden kan via 
www.anwb.nl/vrijwilligers. x

Onderzoek en beoordeel
De Veerplas in Haarlem

(Archieffoto).

overveen - Op 29 augustus, 1, 10 
en 22 september zijn er op Land-
goed Elswout vleermuisexcur-
sies. In de oude ijskelder en holle 
bomen van het landgoed vinden 
vleermuizen uitstekende onder-
komens om te slapen en te over-
winteren. Maar wat zijn dat toch 
voor mysterieuze vliegende zoog-
dieren die 'zien' met hun oren? 
Alle vleermuizen in Nederland 
zijn insecteneters. Een water-
vleermuis die hier op het land-
goed voorkomt eet bijvoorbeeld 
wel 3.000 muggen en motjes in 
een nacht. In het donker weten 
ze die te vinden door hele hoge 
geluiden (ultrasoon) te maken, 
die weerkaatsen (echo) op een 
voorwerp. De mens hoort maar 
een heel klein deel van deze ultra-
sone tonen. Een ervaren natuur-
gids maakt deze avond met een 
vleermuisdetector de geluiden 
hoorbaar. De excursie kost voor 
kinderen en 65+ € 1,50, volwas-
senen betalen € 2,50. Reserveren 
vooraf is verplicht en kan via 
www.np-zuidkennemerland.nl of 
023-5411123. x

Schemering en 
vleermuizen

bloemendaal aan zee - Op vrijdag 
31 augustus van 14.00 tot 15.30 
uur, geven gidsen van het Nati-
onaal Park een strandexcursie 
bij Parnassia. Iedereen vanaf 4 
jaar is welkom om te zien wat er 
allemaal aanspoelt aan de kust. 
Leer ook waarom het twee keer 
per dag eb en vloed is, hoe de 

Zee & Zon kust is ontstaan, waarom de zee 
zout is, waar al dat water van-
daan komt, wat wind is en nog 
veel meer andere kustweetjes. 
De excursie kost voor kinderen 
en 65+ € 1,50, volwassenen beta-
len € 2,50. Reserveren vooraf is 
verplicht en kan via www.np-
zuidkennemerland.nl of 023-
5411123. x
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Kerkstraat 36 Noordwijkerhout en 
Hillegommerdijk 325 Beindorp

www.centmeubelen.nl

Huwelijkse voorwaarden maar toch delen
Ik weet nog dat Esther van de Berg voor mij zat, 
2 jaar geleden. Zij was 18 jaar getrouwd met een 
tandarts, Jan. Esther was zelf gediplomeerd ver-
pleegster, maar was gestopt met werken toen het 
oudste kind werd geboren. Samen hadden ze een 
mooi leven opgebouwd.
De praktijk van haar man liep als een trein, ze 
woonden mooi in Haarlem-Zuid en hadden een 
vakantiehuisje in Zeeland.
Het geluk kon niet op, todat Jan tegen de welbe-
kende midlife-crisis aanliep en gekke dingen ging 
doen. Met als laatste ontwikkeling een nieuwe 
vlam met wie hij inmiddels samenwoonde.

Esther bleef achter met de kinderen.
Afgezien van het verdriet, leek alles aanvankelijk 
bij het oude te blijven, want Esther woonde in 
het huis en de bankrekening werd door Jan steeds 
aangevuld. Maar dat weekend had Jan gezegd dat 
het zo niet kon doorgaan.
Dat Esther een ander huis moest gaan zoeken 
en ook maar beter een baan zou kunnen gaan 
vinden, want veel alimentatie kon Jan niet meer 
betalen sinds hij nog maar 3 dagen werkte om van 
het goede leven te kunnen genieten. En en pas-

meer dan € 1,4 miljoen was!
En omdat dit vermogen tijdens het huwelijk was 
opgebouwd en in de huwelijkse voorwaarden zo-
als gebruikelijk een zogenaamd verrekenbeding 
was opgenomen, had Esther wel degelijk recht 
op de helft van dit vermogen.

De echtscheiding was een moeilijke periode.
Niet alleen voor Esther, maar ook voor de kin-
deren, omdat Jan naar mate de procedure vor-
derde steeds bozer werd. Maar de uitkomst van 
de procedure stelde Esther wel in staat om weer 
verder te gaan met haar leven zonder financiële 
problemen.

Deze zaak was wat uitkomst betreft niet uniek. 
Ik herinner mij de zaak omdat ik Esther kort 
geleden in de stad tegen kwam. Hoewel de uit-
komst van de procedure prima was, had Esther 
het erg moeilijk met de slechte verstandhouding 
met Jan, met name vanwege de kinderen.
Ik had haar toen verwezen naar een therapeut 
waar ik goede ervaringen mee heb.
Esther wist te melden dat ze dankzij bemidde-
ling door de therapeut inmiddels weer “on spea-
king terms” was met Jan. 
Gezien de uitkomst van de zaak was dat weer wel 
vrij uniek.

sant kreeg Esther een overeenkomst voorgelegd.
Ze wist dat ze onder huwelijkse voorwaarden ge-
trouwd waren en dat alle panden en de praktijk 
op naam van Jan stonden.
Maar dat moest volgens Jan van de bank.
Bovendien was er wel een testament waarin alles 
aan haar werd toebedeeld.
Bij een echtscheiding had Esther nooit stilge-
staan. De overeenkomst kwam er op neer dat als 
Esther gelijk tekende, ze één jaar lang alimenta-
tie zou krijgen en € 100.000,--.
Als de overeenkomst die maandag niet getekend 
was, zou Jan naar een advocaat gaan en zou Es-
ther niets krijgen.

De zus van Esther wist het zeker: € 100.000,-- is 
veel geld en Esther had recht op niets, dus kon ze 
het maar beter doen.
De beste vriendin twijfelde, en zei dat Esther het 
maar beter met een goede advocaat zou kunnen 
bespreken.
En gelukkig heeft zij dat gedaan.
Want al na een snel eerste onderzoek van de di-
verse panden en de laatste jaarrekening van de 
tandartspraktijk bleek dat het vermogen van Jan 

Uit de praktijk van mr. Lotte Castelijns
Tanger Advocaten N.V.

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren in 
Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Velser-
beek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneel-
schuur en Filmschuur, tel. 023-
5173910 en www.toneelschuur.
nl. Tevens Kaartverkoop bij Start 
at Rabobank, Grote Houtstraat 5 
in Haarlem. Voor openluchtheater 
Caprera in Bloemendaal: www.
openluchttheaterbloemendaal.nl 
en 023-5250050.

Vrijdag 31 augustus

Friday Night Out

20.00 | Ruth Jacott, met haar stem 
en perfomance één van de beste 
entertainers van Nederland. € 
15,- waarvan € 10,- speelgeld [18+ 
en legitimatie verplicht]. Holland 
Casino Zandvoort.

Spinvis

20.30 | De dromerige pop van Spin-
vis is romantisch. Op het nieuwe 
album 'Tot Ziens, Justine Keller' 
is het ironieloze romantiek deze 
keer. Zorgvuldige liedjes over 
gebroken harten, droeve sneeuw 
en oorlog. € 22,- [kaarten alleen 
via www.ticketmaster.nl/event/
SPINVIS-tickets/20831CA2]. Thea-
ter Caprera i.s.m. het Patronaat.

Zaterdag 1 september

Antiekmarkt

09.00 | Voorwerpen uit lang ver-
vlogen tijden, maar nog steeds 
klaar voor gebruik. Apart, sfeer-
vol en nostalgisch. De Dreef in 
Haarlem.

Theatrale rondleiding

09.30 | Acteurs vertellen op ver-
schillende plekken in het gebouw 
het avontuurlijke verhaal van de 
geschiedenis van de schouwburg. 
€ 11,- [uitsluitend voorverkoop. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Orgelconcert

15.00 | Zvonimir Nagy [Pittsburgh, 
USA] speelt werken van o.a. Mes-
siaen, Liszt, Franck, Alain en 
Pärt. Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

We Meet & Dance Beachparty

18.00 | Ontmoeten en dansen we 
op het strand met een Beach Meet 
Dansworkshop gebaseerd op Bio-
danza. Strandpaviljoen Paal 69 in 
Zandvoort. Info en reserveren: 
www.12connect.me

Back to the 60's

18.00 | Vierde en laatste muziek-
festival van het seizoen in het 
teken van Back to the 60's. 18.00 
| The Beach Pop Singers. 19.00 | 
Grand Prix Parade. 20.00 | Als 
de Brandweer & DJ. Muziekpa-
viljoen, Raadhuisplein in Zand-
voort. www.muziekfestivalzand-
voort.nl

Tango

19.00 | Neo-Tango salon in het 
Belastingparadijs aan de Surina-
meweg 2 in Haarlem met DJ Fer-
dinado. € 5,-. Vooraf om 16.00 en 
17.00 uur een gratis proefles voor 
beginners. www.elcompas.nl

Grand Prix Parade

19.00 | Een parade door het cen-
trum van Zandvoort waarbij tal 
van historisch racewagens een 
mooie stoet zullen vormen.

bloemendaal - Als dé opvolger van het o 
zo bekende Bloemendaal Jazz+Music 
beleeft Bloemendaal Music dit jaar 
zijn tweede editie. Bloemendaal 
Music is voortaan altijd de eerste 
zaterdag van september, aansluitend 
op de altijd druk bezochte Bloemen-
daalse Jaarmarkt, dit jaar dus zater-
dag 1 september 2012.

door Michiel Rehwinkel

Vanaf 15.30 uur, dus nog tijdens 
de markt, draait DJ-John al lekkere 
herkenbare muziek met nadruk 
op de '70's en '80's. Ook tussen en 
na afloop van de daarop volgende 
optredens door draait DJ-John.
Vanaf 16.30uur is dat de Hemeltje 
Huis Band. Een band bestaande 

uit gasten en relaties van Café 't 
Hemeltje die in de maanden juni, 
juli en augustus tijdens jam ses-
sions dan wel auditieavonden in 
Café 't Hemeltje een plaats hebben 
veroverd in de Hemeltje Huis Band. 
De Hemeltje Huis Band bestaat dus 
uit gasten en heeft een wisselende 
samenstelling met ondersteuning 
van professionele muzikanten.

Extra ingelast
Tussen 18.00 en 19.00 uur staat 
'Muziek tegen Kanker' op het pro-
gramma, met belangeloze live 
optredens van verschillende arties-

ten. Muziek Tegen Kanker is een 
initiatief van de Stichting Muziek 
in Actie, met als missie zo veel 
mogelijk geld inzamelen en leden 
werven voor KWF Kankerbestrij-
ding. Meer informatie is te vinden 
op www.muziektegenkanker.nl.

Haarlems tintje
Een Haarlems tintje wordt gege-
ven door Fox & The Mayors. Een 
coverband met onder anderen 
burgemeester Bernt Schneiders en 
wethouder Jack van der Hoek in de 
gelederen, maar nu als flamboyante 
rockers die garant staan voor een 

bijna oneindige stroom van vuige 
covers, invloedrijke klassiekers en 
ordinaire meezingers. Van Herman 
Brood tot André Hazes en van Tom 
Jones tot De Dijk.
Bloemendaal Music kent zaterdag 
1 september ontegenzeggelijk een 
gevarieerde line-up en iedereen, 
wel of niet bekend met de Bloemen-
daalse gezelligheid, is van harte 
uitgenodigd. Je krijgt er geen spijt 
van.

Art of Pouring
Vanachter de buitenbar van Café 't 
Hemeltje zal meestertapper Remco 
Weima van Weima Horeca & Hospi-
tality tussen 12.00 en 14.00 uur een 
presentatie 'Art of Pouring' geven. 
Art of Pouring is uitleg voor een 
optimale bierbehandeling oftewel: 
tappen. Remco Weima zal meer-
dere malen de bezoekers van de 
Jaarmarkt informeren en adviseren 
omtrent het tappen van een perfect 
glas pils. Jaarmarktbezoekers zul-
len in de gelegenheid zijn om na de 
uitleg zelf een pilsje te tappen. x

Ontegenzeggelijk oergezellig
Zaterdag 1 september van 15.30 tot 21.30 uur:

Fox & The Mayors tijdens hun optreden op Roze Zaterdag, 7 juli jongstleden in 
Haarlem met onder anderen burgemeester Bernt Schneiders op basgitaar (Foto: 
R.S.P. ©2012).

Meestertapper Remco Weima staat 
garant voor het perfecte pilsje (Publi-
citeitsfoto).

bloemendaal - De eerste zaterdag van september staat voor de deur en dat bete-
kent in Bloemendaal-Dorp traditioneel Jaarmarkt. Ruim150 kramen en kraam-
pjes staan die dag opgesteld tussen de Mollaan en het Kerkplein. Letterlijk 
van geboorte tot de dood alles is op deze unieke markt aanwezig. De jaarlijkse 
vrijmarkt voor Bloemendaalse kinderen mag natuurlijk niet ontbreken.

'Traditie van een eerste zaterdag'

door Michiel Rehwinkel

Zaterdag 1 september van 09.00 tot 
17.00 uur wordt de Bloemendaalse 
Jaarmarkt, geliefd om haar uitstra-
ling, ruime opzet en variatie van 
aanbod, gehouden. Een vast onder-
deel daarvan is de Dorpskerk. Zo 

kunnen geïnteresseerden de rijks-
monumentale kerk bezichtigen en 
is er om 13.00 uur een concert door 
het Verrassingskoor onder leiding 
van Peter Duval Slothouwer met 
liedjes van Ramses Shaffy, De Dijk, 
Wendy Freriks en vele anderen.
Rond de kerk is een rommelmarkt. 

Ook is er een kraam met Wereld-
winkelartikelen en vanzelfspre-
kend een terras. De opbrengst van 
de verkoop in en rond de Dorpskerk 
in Bloemendaal is dit jaar bestemd 
voor 'Ashraya', een tehuis voor 
geestelijk en soms ook lichamelijk 
gehandicapte kinderen en jongvol-
wassenen in Coimbatore, een mil-
joenenstad in Zuid-India. Het is in 
2007 opgericht door de Green Val-
ley Charitable Trust. Daar probeert 
men de kinderen dusdanig te leren 
om in hun eigen onderhoud te kun-

nen voorzien en met fysiotherapie 
hun lichamelijke conditie te verbe-
teren. De situatie van gehandicap-
ten in India is uiterst penibel: het 
hebben van een gehandicapt kind 
wordt ervaren als een schande; vaak 
verbergt men het kind dat dus geen 
opleiding kan volgen, slecht wordt 
verzorgd en soms nauwelijks eten 
krijgt. Er is vaak geen andere toe-
komst dan als bedelaar en zwerver. 
Meer informatie is te vinden op 
www.greenvalleycharitabletrust.
org. x

haarlem - Drie stukken op één 
avond zien? Kennismaken met 
het nieuwste theatertalent? Een 
drankje drinken op de theater-
vloer? Dat kan tijdens The Best of 
IT's on Tour op vrijdag 14 en zater-
dag 15 september om 20.00 uur 
in de Toneelschuur Haarlem. The 
Best of IT's on Tour is een gevari-
eerd en verrassend programma 
met de drie beste voorstellingen 
van het jaarlijkse ITs Festival. Op 
het programma staan: 'Gaan' van 
Fleur van den Berg, 'Vertreksver-
gunning' van George Tobal en 

'TickleMePink' van Stefan Jakiela, 
Marijn Alexander de Jong, Karel 
van Laere/Mathieu Wijdeven, Jimi 
Zoet. Host en spreekstalmeester 
van de avond is columnist (TM/
Elle) en presentator Oscar Kocken. 
Hij praat de voorstellingen aan 
elkaar en introduceert de makers. 
Direct na afloop is er een kort nage-
sprek met alle makers en wordt 
de bezoeker getrakteerd op een 
drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.toneelschuur.nl of via de 
kassa, tel. 023-5173910 (dagelijks 
van 13.30 tot 21.45 uur). x

Kersvers theatertalent
Drie voorstellingen in Toneelschuur

(Foto: Mieke Struik).
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Superstijl

23.00 | Deze keer met dj team The 
Babemagnets en host Len. Met je 
stempas kun je elk kwartier weer 
kiezen uit verschillende muziek-
stijlen. € 11,-. Patronaat, Grote 
Zaal.

Zondag 2 september

De Betoverde Waterput [4+]

14.30 | Poppentheater over Spi-
nettaatje, een zwerfstertje, die 
onderdak zoekt. € 8,50 [volwas-
senen € 10,-]. De Aardappel-
kelder op landgoed Elswout in 
Overveen. Reserveren mogelijk 
via 06-22946290 en 023-5353782 
of via www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl

Koorvesper

19.00 | Residentie Kamerkoor 
o.l.v. Jos Vermunt m.m.v. Anton 
Pauw, orgel. Bachconcert: o.a. 
de motetten 'Jesu meine Freude' 
en 'Lobet den Herren'. Gratis [na 
afloop collecte]. Grote of St. Bavo-
kerk, Grote Markt in Haarlem. 
www.bavo.nl x

spaarnwoude - 'Het landschap als 
geschiedenisboek' dwars door het 
recreatiegebied Spaarnwoude. 
Beleef het tijdens een afwisse-
lende fietstocht georganiseerd 
door IVN Zuid-Kennemerland met 
veel geschiedenis en rijke histo-
rie door het hele recreatiegebied 
Spaarnwoude. Maak kennis met 
Grote Klaas, Mooie Nel en Dappere 
Hansje
Spaarnwoude staat bekend om 
haar mooie Hollandse polders 
met monumentale boerderijen en 
molens. Goed te zien is hoe het 
landschap in de loop der eeuwen is 
veranderd. Ruim 5000 jaar geleden 
lag de kustlijn van Nederland bij 
het huidige dorpje Spaarnwoude. 
Landinwaarts was een enorm 
waddengebied, dat later in een 
moerasgebied veranderde waarin 
een veenlaag ontstond. Veel die 

oude landschapskenmerken zijn 
te vinden, evenals sporen van de 
strijd tegen het water van bewoners 
uit die tijd. De tocht voert langs 
monumenten en oude veenrivieren 
zoals De Liede en het Spaarne waar 
de oer-Hollandse strijd tegen het 
water nog goed zichtbaar is. Het is 
raadzaam een verrekijker mee te 
nemen en stevige schoenen te dra-
gen. Deze tocht is niet geschikt voor 
kinderen.
Datum is dinsdag 11 september. 
Aanvang is 18.00 uur en duur van 
de excursie is anderhalf uur. Het 
vertrek is vanaf de Spaarndammer-
dijk bij het standbeeld van Hansje 
Brinkers in Spaarndam. Deelname 
is gratis. Aanmelden kan vooraf 
bij Wim Swinkels via wimjamswin-
kels@cs.com of 023-5293302. Meer 
informatie over het IVN en haar 
activiteiten is te vinden op www.
ivn.nl/zuidkennemerland. x

Het landschap als 
geschiedenisboek'

Kerkje de Stompe Toren in Spaarn-
woude (Archieffoto).

bloemendaal/haarlem - Het populaire 
Haarlemse muzikale cabaretduo 
Speelman & Speelman treedt samen 
met hun vijfkoppige band op vrijdag-
avond 7 september op in het Open-
luchttheater Bloemendaal. Deze krant 
heeft een prijsvraag waarbij kaarten 
te winnen zijn voor dit bijzondere 
optreden.

door René Snoeks

In Caprera komen de broers met 
een gevarieerd programma van 
ouder materiaal zoals nummers 
van hun eerste album Oog van de 
Orkaan, mooie nummers van hun 
recente album Wakker in de Stad 
en met nieuwe nummers van hun 
cd De Optimisten die volgend voor-
jaar uitkomt.
In hun show in het openluchtthe-

ater gaat het Haarlemse muzikale 
cabaretduo terug naar de basis, 
zoals ze begonnen zijn waarbij de 
belangrijkste boodschap is die van 
hun teksten en daarbij de muziek 
die samen gespeeld wordt met een 
vijfkoppige band. Joost Speelman: 
"We maken een mooie opbouw, het 
gaat een hele intieme avond wor-
den daar in Caprera. De kaarsjes 
gaan aan." Uiteraard zal hun humor 
daarbij niet ontbreken.

Vleugels
Vorige maand traden de broers 
samen op met Stef Bos in het open-
luchttheater. Ze zongen samen 
met hem het nummer 'Vuur'. Stef 
Bos daarover: "Het nummer kreeg 
vleugels met deze goede muzikan-
ten. We hebben het één keer gere-
peteerd en voor de rest het hier op 

het podium laten gebeuren. En dat 
werkt met deze twee heren, die 
goed beslagen ten ijs komen."
Voor de Speelmannen was dit hun 
eerste optreden in het openlucht-
theater als opmaat naar deze vrij-
dagavond waarbij zij een avond-
vullende show brengen. Eind april 
sloten ze hun tournee Wakker in 
de Stad af en ze schrijven nu aan 
hun nieuwe voorstelling De Opti-
misten, die op 6 december in de 
Stadsschouwburg van Haarlem in 
première gaat.
Kaarten en prijsvraag
Toegangskaarten à € 15,- per stuk 
zijn te bestellen via kassa@open-

luchttheaterbloemendaal.nl of 023-
5250050. Speelman & Speelman 
geeft in samenwerking met deze 
krant twee keer twee kaarten weg. 
Of je kunt met het goede antwoord 
de demo-cd 'Optimisten' winnen 
met nieuw en ruw materiaal. De 
prijsvraag luidt: Welk nummer zon-
gen Speelman & Speelman samen 
met Stef Bos, vorige maand in het 
openluchttheater?
Stuur je antwoord, uitsluitend per 
e-mail, naar prijsvraagspeelman@
gmail.com. Sluiting prijsvraag is 
donderdag 6 september om 17.00 
uur. Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd. x

Muzikaal cabaretduo terug naar basis
Win kaarten voor Speelman & Speelman in Theater Caprera

Speelman & Speelman afgelopen vrijdagochtend in de 3FM show van Giel 
Beelen voor hun tweewekelijkse bijdrage 'Weekie' en de promotie van hun 
show in Openluchtheater Caprera vrijdag 7 september aanstaande (Foto: R.S.P. 
©2012).

spaarnwoude - Op zondag 9 Septem-
ber houdt modelbouwvereniging 
Het Y in Spaarnwoude de traditio-
nele Open dag, waarop met model-
stoomtrekkers en modelstoomloco-
motieven gereden wordt. Kinderen 
kunnen met de stoomtrein mee 
en voor de ouderen is dit een gele-
genheid om met de modelbouw 
kennis te maken. Er zijn diverse 
modellen van stoommachines en 
andere machines te zien. De open 

dag is van 10.00 tot 16.00 uur en 
vindt plaats op het clubterrein aan 
de Genieweg 38a in Spaarnwoude 
(postcode 1981 LN). Neem op de 
weg van IJmuiden naar Amsterdam 
neemt de afslag bij de skibaan en 
volg de route R102, alsmede de 
borden met modelbouwvereniging 
erop. Een routebeschrijving is ook 
te vinden op www.mbv-hety.nl. x

Kennismaking met stoom

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Er is weer een nieuwe 
expositie in het voormalig gemeente-
huis van Bennebroek aan de Benne-
broekerlaan 5, die gehouden wordt 
van 7 september tot en met 2 okto-
ber.

Dit keer is er kunst te zien van de 
kunstenaars Liesbeth van Welber-
gen en Ton van Ierschot. Liesbeth 
van Welbergen beeldhouwt sinds 
2003. Ze maakt figuratieve torso's 
in steen en naar model in brons. 
Daarbij gebruikt ze verschillende 
steensoorten, zoals albast, serpen-
tijn en marmer. Vaak worden de 
beelden ook intuïtief vanuit de oor-
spronkelijke steenvorm gehakt of 
gevijld.
Ton van Ierschot schildert van-
uit gevoel, dat zoekend is naar de 
interne kracht van de verbeelding. 
Hij gebruikt voor zijn schilderijen 
acrylverf en gemengde technieken, 
waarbij rust en dynamiek elkaar 
afwisselen. Experimenterend zoekt 
hij naar de kleur en vorm van een 
ongrijpbare wereld.
De tentoonstelling wordt geopend 
op donderdag 6 september om 
20.00 uur. De openingstijden zijn 
van maandag tot en met vrijdag van 

08.30 tot en met 12.30 uur en tevens 
op woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur. x

Beelden en schilderijen

Liesbeth van Welbergen - 'Torso' 
(Publiciteitsfoto).
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zandvoort - Afgelopen weekend 
stond Zandvoort in het teken van 
alles wat met historische races 
te maken heeft. Op het Circuit 
Park Zandvoort werd de Histo-
rische Grand Prix voor het eerst 
gehouden, waar het publiek kon 
genieten van racewagens die al 
rondreden voor de meesten van 
ons bestonden. Roemruchte mer-
ken als Cooper, Jaguar, Maserati, 
Bugatti, Talbot, Brabham, Lotus, 
Lola, BRM, Ferrari én natuurlijk 
Porsche kwamen letterlijk weer 
voorbij. Overigens niet alleen 
maar op het circuit, op zater-
dagavond was er een optocht 
van een serie historische wagens 

door Zandvoort zelf. Iets later dan 
gepland, wegens oponthoud door 
malheur op het circuit, kwam de 
stoet rond 19.30 uur aan. Daar 
werden zij opgewacht door enke-
le duizenden enthousiastelingen, 
bijna allemaal gewapend met een 

apparaat dat foto's of film produ-
ceert. Na de optocht was er een 
kort interview met Erik Weijers, 
één van de circuitbonzen en ver-
klaarde Gijs van Lennep, voor-
malig Le Mans winnaar en oud-
Formule 1 coureur, de Formule 1 
tentoonstelling in het Zandvoorts 
Museum voor geopend. x

Oude tijden herleven
Zandvoort in de ban van historische raceauto's

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

DreigbriefDreigbrief Twee burgerpeilingenTwee burgerpeilingen

bloemendaal - Zaterdagavond 
omstreeks 20.00 uur raakte een 
auto op de Bloemendaalseweg 
zwaar beschadigd door een aan-
rijding. De hele linkerzijde van 
de auto was beschadigd. Een nog 
onbekende automobilist reed deze 
geparkeerde auto aan en vervolg-
de daarna zijn weg zonder bericht 
achter te laten. De politie in Bloe-
mendaal onderzoekt de zaak en 
vraagt getuigen zich te melden via 
0900-8844. Anoniem reageren kan 
eventueel via 0800-7000. x

Weggereden
na ongeval

zandvoort - Op het zuidelijkste 
puntje van het strand in Zandvoort 
is vrijdagochtend een stoffelijk 
overschot aangespoeld. Omstreeks 
11.00 uur werd de politie gebeld 
door een getuige die vertelde dat 
hij vermoedelijk een lichaam had 
zien liggen in de branding. Agenten 
troffen inderdaad een levenloos 
lichaam van een man aan en kon-
den rondom het middaguur het 
lichaam borgen. De identiteit van 
het slachtoffer is nog altijd onbe-
kend, evenmin is bekend of de 
persoon door een misdrijf om het 
leven is gekomen. Er is wel al sectie 
verricht op het lichaam. x

Lijk aangespoeld

bloemendaal - Zaterdagavond rond 
19.15 uur heeft er een aanrijding 
plaatsgevonden aan de Bloemen-
daalseweg tussen twee automobi-
listen. Niemand raakte gewond. 
De veroorzaker van de aanrijding, 
een 27-jarige Haarlemmer, ging er 
te voet vandoor. Hij werd een paar 
straten verderop in de kraag gevat 
door agenten. Hij werd aange-
houden wegens het verlaten van 
de ongevalplaats. Na een blaas-
test werd duidelijk dat hij onder 
invloed van alcohol was. De man 
had een promillage van 1.68, ter-
wijl 0.5 maximaal is toegestaan. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd en 
de man werd ingesloten voor ver-
hoor. x

Drankrijder vlucht
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bloemendaal - Vorige week werd 
bij raads- en collegeleden een 
anonieme brief van vier kantjes 
bezorgd. Volgens de brief is die van 
een groepje trouwe stemmers op 
PvdA en GroenLinks, allen lid van 
Natuurmonumenten en woonachtig 
in met name het Ramplaankwar-
tier. Er staat een pleidooi in om Els-
woutshoek verder te laten verwilde-
ren, dat is goed voor nachtegalen en 
zanglijsters. De schrijvers denken 
dat de aangesproken partijen voor-
stander zijn van verdere bebouwing 
binnen de ecologische hoofdstruc-
tuur, maar dat klopt niet. PvdA en 
GroenLinks staan open voor een 
gesprek, maar gaan niet reageren 
op de bedreiging dat de schrijvers 
niet langer op hen zullen stemmen.

door Ruud Vader

De brief leest als een gedegen 
artikel, compleet met uitvoerige 
voetnoten en wetenschappelijk 
taalgebruik. De schrijver heeft 
kennelijk gestudeerd en is erg 
boos op de PvdA en GroenLinks, 
omdat die voorstanders zouden 
zijn voor de bouw van een twee-
de woning op Elswoutshoek. Het 
landgoed is volgens de schrijver 
helemaal niet verloederd, slechts 
een beetje verwilderd en dat vindt 
hij een goede zaak voor vogels. Hij 
stelt: "Wij zijn (…) trouwe stem-
mers op de PvdA en GroenLinks 
(…) en zijn erg teleurgesteld over 
(het) anti-natuurstandpunt in het 
amendement van de (…) PvdA en 
GL. Daarom betwijfelen wij of wij 
bij deze Tweede Kamer verkie-
zingen en bij de gemeenteraads-
verkiezingen (2014) nog op (deze 

partijen) zullen stemmen."

Ernstig deplorabel
De reacties van de betreffende poli-
tieke partijen en de eigenaren van 
het landgoed zijn niet mals. Allen 
vinden het ondermaats dat de 
brief anoniem is en zeggen open 
te staan voor een eerlijk gesprek 
als dat in het openbaar gebeurt. 
Ze zien geen enkele reden waar-
om dit anoniem moet gebeuren. 
Wel zien ze onjuistheden. Richard 
Kruijswijk (GroenLinks): "Het 
amendement op onze website is 
nog maar een concept. Het is niet 
waar dat wij op voorhand voor-
stander zijn van bebouwing op 
het landgoed, wij vinden alleen 
dat de mogelijkheden en voors 
en tegens daarvan eerlijk moeten 
worden onderzocht." Henk Schell 
(PvdA): "Ons beleid is om nooit te 
reageren op anonieme berichten, 
maar in dit geval wil ik wel kwijt 
dat ik deze anonieme brief niet 
op prijs stel. Het is trouwens raar 
dat de schrijver niet ook het CDA 
bedreigt met stemonthouding, 
want die staat ook op het concept 
amendement dat op de GL web-
site is afgedrukt."
Ook de eigenaren van Els-
woutshoek vragen zich af wat de 
briefschrijver(s) heeft bewogen. 
Rob Slewe: "Ik heb het stuk goed 
gelezen en wat er staat klopt een-
voudigweg niet. Niet alleen over 
de woningen maar vooral niet over 
het achterstallig onderhoud." In de 

brief staat: "Elswoutshoek is niet 
in verval en is niet verloederd. (…) 
Er is alleen sprake van een zekere 
verwildering van het groen (…)." 
Slewe: "Dan zou men eens moeten 
komen kijken. De afgelopen veer-
tig á vijftig jaar is er niets onder-
houden geweest. Het hoofdhuis 
is daar een sprekend voorbeeld 
van. De forse restauratiekosten 
betreffen uitsluitend achterstallig 
onderhoud. Een ander voorbeeld 
van achterstallig onderhoud en 
verwaarlozing is het feit dat het 
totaal vervallen prieel /theehuis 
is verplaatst naar Elswout en dat 
de schuren zijn vervallen. De huis-
jes langs de kant van de weg zijn 
onbewoonbaar. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan."
Je hoeft maar een bezoekje aan 
Elswoutshoek te brengen om 
te zien dat Slewe wel een punt 
heeft. De opstallen die nog niet 
zijn gerestaureerd bevinden zich 
in een ernstig deplorabele staat, 
zoals ook op de foto te zien is. Je 
kunt toch echt niet zeggen dat 
hier sprake is van een fraai onder-
houden woonkamer. Voorlopig 
hebben de briefschrijvers alleen 
maar gedemonstreerd dat ze 
hun huiswerk niet goed hebben 
gedaan. Op wie ze wel of niet en 
gaan stemmen en waarom mogen 
ze natuurlijk zelf weten. De brief 
is ook gestuurd aan enkele leden 
van de Provinciale Staten. x

Verwildering Elswoutshoek
is 'verrijking van de natuur'

Anonieme dreigbrief met onjuistheden

Je hoeft maar een bezoekje aan Elswoutshoek te brengen om te zien dat de 
opstallen die nog niet zijn gerestaureerd zich in een ernstig deplorabele staat 
bevinden, zoals hier een kamer in het huisje aan de Elswoutslaan (Foto Ruud 
Vader).

zandvoort - Na een week werken in 
wisselende weersomstandigheden 
zijn de acht zandsculpturen in Zand-
voort aan Zee gereed. Afgelopen 
vrijdag werden de sculpturen beoor-
deeld door een jury, bestaande uit 
wethouder van cultuur Gert Toonen, 
uitgever Gillis Kok en kunstenaar 
Hilly Jansen.

door Onno van Middelkoop

Hun moeilijke taak bracht de uit-
komst dat de volgende drie deel-
nemers in de prijzen vielen: op de 
derde plaats eindigde Viacheslav 
Lemelianenko uit de Oekraïne met 
zijn Kozakkenlegende, een sculp-
tuur op de boulevard direct boven 
Beachclub Tien. Op de tweede plaats 
eindigde de Britse Nicola Wood, die 
met haar Robin Hood een juweel 

van een sculptuur neerzette op het 
Badhuisplein. Beide kunstenaars 
kregen hun prijs uit handen van 
de glaskunstenares Ellen Kuijl, die 
deze prijzen speciaal voor de gele-
genheid had gemaakt.
De uiteindelijke winnaar van het 
Europees Kampioenschap Zands-
culpturen 2012 werd de Portugese 
Nederlander Michel de Kok, die 
met zijn versie van 'The mythical 
monster of Aljubarota' de hoofd-
prijs in de wacht sleepte. Zijn 
sculptuur staat direct voor het 
Zandvoortse gemeentehuis aan 
de Kleine Krocht/Gasthuisplein. 
De Kok ontving een sculptuur van 
Cees Verkade als hoofdprijs.
Opvallend is de hoge kwaliteit 
van alle kunstenaars. Zij zijn allen 
begenadigd met het zelf kunnen 
ontwerpen van een beeld. De uit-
voeringen liggen niet ver uit elkaar. 
Wat een absolute tegenvaller is is 
dat enkele sculpturen het afgelo-
pen weekend doelwit waren van 
vandalisme. De gemeente Zand-
voort en de organiserende WSSA 
hebben beide aangifte gedaan bij 
de politie. Vooral de demosculp-
tuur over Zandvoort op het Bad-
huisplein was flink beschadigd. 
Inmiddels zijn er hogere hekken 
geplaatst rond de kunstwerken. 
Nu maar hopen dat dat afdoende 
zal blijken te zijn. x

Portugees genaamd De Kok
wint het EK Zandsculpturen

Helaas ook gelijk vernielingen

Michel de Kok ontvangt uit handen van Cees Verkade een sculptuur die zijn kam-
pioenschap onderstreept (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Winnaar Michel de Kok poseert met 
zijn hoofdprijs voor zijn zandcreatie 
(Foto: www.ovmfotografie.nl). x

bloemendaal - Een vrouw is maan-
dag aan het begin van de middag 
gewond geraakt na een aanrijding 
in Bloemendaal. De vrouw reed op 
haar fiets over de Brederodelaan 
toen ze werd aangereden door een 
auto. De auto kwam vanuit de Don-
kerelaan de Brederodelaan opge-
reden en zag de fietsster over het 
hoofd. De vrouw kwam hierbij hard 
ten val. De fietsster liep door het 

ongeval een open wond aan haar 
been op en een wond aan haar arm. 
Na de eerste behandeling ter plaat-
se is ze overgebracht naar het zie-
kenhuis voor verdere behandeling. 
Een politieagent heeft het verkeer 
tijdens de hulpverlening in goede 
banen geleid. x

Fietsster aangereden

(Foto: Michel van Bergen).
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bloemendaal - Fractievoorzitters Thera 
Wolf (PvdA) en Leonard Heukels (Libe-
raal Bloemendaal) vinden de burgerpei-
ling van het college over de verbouwing 
van het gemeentehuis onder de maat, 
suggestief en misleidend. Daarom heb-
ben ze een onafhankelijk onderzoeks-
bureau gevraagd een eigen enquête op 
te stellen. De bezorgde burgers gaan 
ondanks een teleurstellende uitspraak 
van de rechter door met hun acties.

door Ruud Vader

Naast de officiële enquete valt er 
dezer dagen dus nog een formulier 
in de bus van alle Bloemendalers. In 
de krant van 23 augustus schreven 
wij al over de kritiek die de oppositie 
heeft op de gemeentelijke peiling en 
over het kort geding dat de Bezorgde 
Burgers hebben aangespannen. In 
de ingezonden brief op deze pagina 
geeft Heukels een toelichting op de 
alternatieve burgerpeiling en waar-
om die wordt gehouden.
Wat gebeurt er nu als de uitkomsten 
van de twee peilingen tegengesteld 
zijn? Heukels: "Dan hebben we een 
goed argument om alsnog een echt 
referendum te houden." Het is te 
hopen dat dat de Bloemendalers 
wordt bespaard - drie keer een enquê-

te over hetzelfde onderwerp lijkt wel 
een beetje veel van het goede. Op de 
valreep vernemen wij dat het door de 
bezorgde burgers gevraagde verbod 
op het houden van een burgerpei-
ling door de rechter is afgewezen. 
Het woord is nu aan de Bloemenda-
lers zelf.

Kruis
De Bezorgde Bewoners gaan gewoon 
door met de actie voor een referen-
dum en tegen de plannen van de 
gemeente. In een persbericht stellen 
ze: "Op dit moment is het van belang 
dat zo veel mogelijk bewoners erop 
worden gewezen dat de informa-
tiefolder en de vragenlijst van de 
gemeentelijke burgerpeiling mislei-
dend zijn. De voornaamste vraag, 
namelijk of men voor of tegen de 
uitbreiding en omvangrijke verbou-
wing van het gemeentehuis is, staat 
niet in de vragenlijst. De kosten die in 
vraag 5 worden genoemd komen niet 
overeen met de ramingen in de offici-
ele rapporten die de gemeente door 
deskundigen heeft laten maken. De 
vraag over energiezuinigheid is mis-

leidend omdat de gemeente daar 
zelf niets over te zeggen heeft. De 
energiezuinigheid ligt vast in wette-
lijke normen, waar de gemeente hoe 
dan ook aan moet voldoen. Andere 
vragen leiden de aandacht af van de 
hoofdzaak: Wil deze gemeente op 
kosten van de bewoners zo veel geld 
uitgeven aan een verbouwing van het 
gemeentehuis? Onder deze omstan-
digheden adviseert het Comité de 
bewoners een stevig kruis door de 
vragenlijst van de gemeente te zet-
ten en dit daarna terug te sturen naar 
de gemeente. (...) U zult zien dat de 
vragen in dit formulier nogal vreemd 
zijn en om de hete brij heen draaien. 
De belangrijkste vraag of u voor of 
tegen de ingrijpende verbouwing en 
uitbreiding van het gemeentehuis 
bent staat er namelijk niet bij. Wij 
adviseren u dan ook om dit formu-
lier niet verder in te vullen, maar in 
te leveren met een groot kruis erop. 
Daarmee geeft u aan: (1) Ik ben tegen 
deze misleidende peiling, (2) Ik ben 
tegen het huidige plan van college 
en raad en (3) Ik ben voor een hel-
der referendum om mijn mening te 
geven." x

Twee burgerpeilingen en een
advies van Bezorgde Burgers

Rechter wijst verzoek verbod burgerpeiling af

Fractievoorzitters Thera Wolf (PvdA) en Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) 
vinden de burgerpeiling van het college over de verbouwing van het gemeente-
huis onder de maat, suggestief en misleidend (Foto: Ruud Vader).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 
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Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30
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Zo zou het gemeentelijk formulier 
volgens de Bezorgde Burgers kun-
nen worden teruggestuurd aan de 
gemeente (Foto: Comité Bezorgde 
Burgers). x

Dezer dagen ontvangt u twee enquêtes. Eén van het College van B&W 
mede namens de coalitie (en GroenLinks) en één van de fracties van de 
PvdA en Liberaal Bloemendaal. Waarom hebben deze laatste fracties 
ook een enquête uitgeschreven? Een korte toelichting.

Deze twee fracties zijn van mening dat uw open mening over de verbou-
wing van het gemeentehuis volledig betrokken moet worden via een 
referendum en dan met name over het waarom van deze verbouwing 
en de enorme hoge kosten. Maar ook de vraag of u misschien voor-
stander bent van een goedkoper alternatief vinden wij belangrijk. Het 
referendum, uw directe onafhankelijke betrokkenheid bij de besluit-
vorming, is weggestemd door de andere fracties in de raad. Zij willen 
uw mening via onafhankelijke vragen liever niet. En dat vlak voor de 
landelijke verkiezingen! Het typeert deze lokale afdelingen enorm! Het 
onderstaande is de mening van de LB fractie.
Om zoveel als mogelijk toch een open betrokkenheid bij deze enorme 
en kostbare ingreep met/van uw belastinggeld te creëren, hebben wij, 
samen met de fractie van de PvdA een andere enquête door een onaf-
hankelijk bureau laten opstellen en verspreid.
Wij zijn van mening dat de peiling van het College niet alleen onvol-
ledig en te beperkt is, maar ook misleidend is en middels de vragen 
gewenste antwoorden uitlokt. Neem bijvoorbeeld de antwoorden bij 
de vragen 4, 5 en 6. U krijgt daar slechts de keuze om voor één van de 
twee opties te kiezen óf géén mening aan te kruisen. Dat is een vorm 
van manipulatie. Er had namelijk, om uw echte mening te weten te 
komen óók de optie: "geen van beiden", bij moeten staan. Als u niet 
voor de gegeven mogelijkheden bent, dan geldt in deze enquête dat 
u geen mening hebt, terwijl u die misschien wel hebt maar via deze 
antwoorden niet mag en kan geven! Wij vinden dat verkeerd.
Op die manier wordt uw beantwoording gemanipuleerd. Daarmee ont-
wijkt de vragensteller uw mogelijke antwoord dat u liever een ander, 
bijvoorbeeld een minder duur, alternatief wenst,  bijvoorbeeld één 
waarin niet alle ambtenaren centraal worden gehuisvest (een allang 
achterhaald model) of dat bijvoorbeeld het gebouw aan de Brouwers-
kolk nog voor de gemeente gebruikt wordt. Met deze antwoorden op 
het 'peiling formulier' van het College kán en mág u dus niet voor 
andere opties zijn. U hebt in feite maar te accepteren wat het College u 
voorschotelt, terwijl er ook andere mogelijkheden zijn die het College 
u liever niet voorlegt. Zo'n stijl van besturen is bepaald niet de onze!
Er is sprake van misleiding omdat het College, zowel in de toelichting 
als in het bijzonder in vraag 6, in feite zegt dat u er voorstander van 
bent om zo min mogelijk geld aan energie uit te geven en dat betekent 
dat u natuurlijk nooit voor de andere mogelijkheid kan zijn. Het enige 
dat er nog aan ontbreekt is de mededeling: Wee degene die meer geld 
voor energie wil uit geven. Deze vraag 6 is nu een typische "leading ques-
tion", die naar de bekende weg vraagt en naar het bekende antwoord. 
Het invullen van zo'n vraag is zinloos. Niemand wil meer geld uitgeven 
aan energie, maar dat was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling 
van de burgerpeiling. De gemeenteraad heeft besloten dat het College 
de beleidsuitgangspunten aan u moet voorleggen. Wat het College u 
niet zegt is dat haar beleidspunt was om een unielocatie te hebben en 
de mogelijkheid van flexwerken. Dat waren de redenen om dit plan te 
starten Dat daar ook toevallig meteen een energiebesparing bijkwam 
was meegenomen. De vraag van het College moet in feite zijn: "Heeft u 
in ieder geval 10 miljoen of meer over om bijna alle ambtenaren onder 
één dak te huisvesten?" Ook bericht het College u niet dat er zoveel 
aan deze verbouwing wordt besteed, dat er voor andere noodzakelijke 
uitgaven in de komende jaren geen geld meer is. Daarbij moet u, alleen 
al hierdoor, uit gaan van OZB verhogingen of andere belastingverho-
gingen.
Wij vinden dit soort verkeerde informatie aan de burger absoluut mis-
plaatst. Wij vinden dat je open en eerlijk moet zijn, de voor- en nadelen 
moet aangeven en ook andere mogelijkheden moet voorleggen, die 
jezelf als College misschien niet wil. Wij vinden dat je bewoners bij dit 
soort grote beslissingen, waarbij zoveel geld betrokken is, helder en 
volledig en eerlijk moet betrekken en keuzes volledig open moet laten. 
Als je dat niet doet ben je als volksvertegenwoordiger en College naar 
onze mening geen knip voor je neus waard.

Wij hopen dat u, ondanks deze kritiek, de beide enquêtes op een juiste 
wijze invult, indient en - waar u een andere mening hebt en dat niet kan 
aangeven -, dat dan ook maar kort en bondig op dat formulier schrijft, 
waarvoor onze dank.

Leonard Heukels

Fractievoorzitter liberaal Bloemendaal x

Verbouwing gemeentehuis,
open brief aan de bewoners

bennebroek - Zaterdag 8 september 
houdt de volkstuinvereniging in 
Bennebroek weer zijn jaarlijkse 
Open Dag van 10.00 tot 14.00 uur 
aan de Zandlaan. Op de open dag 
worden rondleidingen gehouden 
door tuinders en bestuursleden 

Open Dag en zijn er tuinproducten en plan-
ten te koop. Verder is er een kleine 
rommelmarkt en zoals ieder jaar 
zal ook onze imker weer aanwezig 
zijn met zijn demonstratiemateri-
aal. Er is koffie, thee en limonade 
en voor wie het lekker vindt ook 
een lekkere pannenkoek. x

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bloemendaal - Het is vaste prik: elke 
eerste zaterdag van september is in 
Bloemendaal-dorp de Jaarmarkt. Voor 
één dag is de winkelstraat dan een 
wandelstraat waar veel te beleven 
valt. En in de luwte van alle drukte is 
de jaarlijkse kindervrijmarkt. Afge-
lopen zaterdag inmiddels alweer 
voor de 36ste keer en mede dankzij 
het zonnige weer verliep alles in een 
gezellige sfeer.

door Louise Leupen

In de kerktuin van de Dorpskerk is 
het al vroeg druk. Op lange tafels 
worden spullen verkocht voor het 
goede doel en binnen zijn voor-
bereidingen aan de gang voor het 
concert dat tussen de middag zal 
plaatsvinden. Het 'Verrassingskoor' 
zal optreden. "De deuren blijven 
open, de mensen kunnen in en 
uit", vertelt Angelique, die mede 
zorgdraagt voor de concerten in de 
kerk. Het koor dat op deze dag gaat 
optreden staat onder leiding van 
Peter Duval Slothouwer, die ook 
de pianobegeleiding doet. Waar-
om ze zo heten? "Eén van onze 
leden heeft ooit eens gezegd: 'Wij 
zijn altijd een verrassing; zelfs als 
we vals zingen, zijn we een verras-
sing", lacht hij. Een stapel boekjes 
met daarin de uitgeschreven song-
teksten wordt klaargelegd; die zijn 
straks voor de luisteraars die ook 
willen meezingen.
Verderop in de kerk is Edzard van 
Hasselt, secretaris van de Vrienden 
van de Dorpskerk. "Vandaag moet 

ik mij splitsen". Samen met hem 
lopen we buiten naar de kraam 
van Stichting Bloemendaal Initia-
tief, waarvan hij ook de secretaris 
is. Onderweg vertelt Van Hasselt 
hoe deze stichting voor de bevol-
king van Bloemendaal met hulp 
van donateurs kleinschalige pro-
jecten realiseert waar anders geen 
geld voor is. Bij de kraam aange-
komen is daar een uitgebreid foto-
overzicht van te zien.
Dit jaar is het opvallend hoeveel 

moeite de standhouders hebben 
gedaan. Alle kramen zien er erg 
verzorgd uit en het aanbod is zeer 
gevarieerd: van senioren-uitjes 
(www.uitmetcarin.nl) tot uitvaart-
begeleiding (www.uitvaartzorg-
jijzer.nl). Ook is er variëteit in de 
aanwezige banken: de Rabobank, 
ABN/AMRO en de ING Bank laten 
allen hun laatste trends zien op het 
gebied van bankieren. En was voor-
heen alleen D'66 op de markt aan-
wezig, nu hadden - voor het eerst 
- vrijwel àlle politieke partijen een 
kraam. "Zij hebben ook ontdekt 
hoe belangrijk het is om onder 
de mensen aanwezig te zijn," zegt 
Rob Verrijk, vicevoorzitter van de 
plaatselijke winkeliersvereniging. 
"In tegenstelling tot andere mark-
ten om ons heen die kleiner wor-
den, zijn wij blijven groeien. We 
stellen èn hogere eisen en we faci-
literen goed, daardoor is er kwali-
teit, en dat trekt zowel bezoekers 
als standhouders."

Kindervrijmarkt
Bij de kindervrijmarkt in de achter-
gelegen straten is het niet zo druk. 
Hoe komt dat? Het is begin middag 
en de negenjarige vriendinnetjes 
Machtelt, Lize, Roos en Laura zijn 
net terug van hockey, dat op deze 
zaterdag weer begonnen is. "Zij 
hebben tot nu toe gespeeld en de 
andere shift met oudere kinderen 
is al een uur geleden begonnen", 
vertelt moeder Alexandra die met 
limonade in de weer is. "Vandaag 
is de kick-off van de hockey, dat 
begint 's ochtend om 10.00 uur en 
gaat door tot vanavond 20.00 uur. 
Dus alle jeugd die hier normaal zou 
rondlopen, is er nu niet. Volgend 
jaar begint de zomervakantie eer-
der en valt die kick-off niet samen 
met de Jaarmarkt; dan zullen er 
meer kinderen zijn." Enthousiast 
stelt ze overbuurjongen Wouter 
(13) voor: "Hij is de held! Hij neemt 
waar voor iedereen die moest hoc-
keyen." En hij blijkt toch nog wel 
goed verkocht te hebben.
Alles bij elkaar was het voor ieder-
een een geslaagde dag, die afge-
sloten werd met live muziek (zie 
elders in deze krant). x

Zonnige Jaarmarkt
Bijna 180 standhouders en meer dan 14.000 bezoekers

De Jaarmarkt werd druk bezocht. Er kon van alles geproefd, gekocht en bekeken 
worden. Namens het Centrum voor Jeugd en Gezin waren er drie acteurs uitgeno-
digd (helemaal uit Groningen) die een prikkelende, interactieve 'opvoedshow' 
brachten. Ze speelden vanuit een paardentrailer op een minipodium en deden 
allerlei scènes en een lied over positief opvoeden, en gingen met belangstel-
lenden het gesprek hierover aan (Foto: Louise Leupen).

Tijdens de kindervrijmarkt verkocht Annabel (14) ritjes met haar pony Chal-
lenger. Een bijzonder paardje met veel aantrekkingskracht. Het is een 'Conne-
mara', een ponyras bekend om zijn vriendelijke karakter, goede gezondheid en 
betrouwbaarheid (Foto: Louise Leupen). x

De afzettingen bij de inrijdpunten 
naar de winkelstraat werden bemand 
door verkeersregelaars. Zij rouleer-
den regelmatig van plek. Vanuit de 
'centrale post' (een busje) werd alles 
geregeld. Op de foto Michaëla, Bas, 
Jerry en Niek, maar er waren deze dag 
nog veel meer vrijwilligers die zich 
belangeloos hadden ingezet (Foto: 
Louise Leupen). x

bloemendaal - De kinderen van kin-
deropvangorganisatie Les Petits 
vierden zowel woensdag 22 als don-
derdag 23 augustus groot feest, op 
deze dag vond het jaarlijkse kam-
peerfeest voor de Buitenschoolse 
Opvang (BSO) plaats. Alle kinderen 
van de veertien BSO-locaties in 
Heemstede en Bloemendaal waren 
uitgenodigd om op deze dagen op 
de locatie Bergweg in Bloemendaal, 
midden in de bossen, te komen 
genieten van het feest. De kinderen 
van de zeven BSO-locaties uit Heem-
stede en Aerdenhout waren woens-
dag op het feest en de kinderen van 

de zeven BSO-locaties uit Overveen 
en Bloemendaal waren donderdag 
op het feest. Er waren per dag zestig 
kinderen die bij het feest aanwezig 
waren .Voor de oudste kinderen 
liep het feest zelfs door tot de vol-
gende ochtend, aangezien zij op het 
terrein mochten blijven kamperen. 
Mede door de samenwerking met 
de scouting van de Bergweg is dit 
feest mogelijk gemaakt, daar er 
meerdere tenten op het terrein zijn 
geplaatst. x

'Wild Western feest'
Kinderen Les Petits

(Foto: Cor van Iperen).

bloemendaal - Twee kandidaat Kamer-
leden van de CU, Herman Wegter 
en Frank Visser, hebben vrijdag 31 
augustus symbolisch het voormalige 
station Vogelenzang-Bennebroek 
heropend. Daarnaast ziet de CU ook 
kansen voor nieuwe stations in Zand-
voort-Noord, Haarlem-West en Lisse 
Keukenhof.

door Ruud Vader

De actie is niet alleen bedoeld als 
oplossing voor het verdwijnen 
van bus lijn 90. Er zijn volgens de 
ChristenUnie nog veel stadswijken 
en dorpen aan het spoor waar de 
trein voorbij rijdt terwijl er genoeg 
potentiële reizigers zijn. Door hal-
tes te openen wordt het openbaar 
vervoer veel aantrekkelijker, zeker 
als er gelijk ook P&R plaatsen wor-
den gerealiseerd en de stations goed 
met de fiets bereikbaar zijn.
Visser, de Haarlemse kandidaat van 
de CU: "Nieuwe stations scoren in 

de praktijk veel meer reizigers dan 
de vervoersmodellen voorspellen. 
Als het openbaar vervoer goed is 
dan wordt het vanzelf voor veel rei-
zigers die in de buurt van het spoor 
wonen een aantrekkelijk alterna-
tief." Zijn collega Wegter: "Morgen 
moeten we noodgedwongen met 
de auto. Over een paar jaar hopen 
we hier weer te zijn, maar dan met 
de trein."
De meeste nieuwe stations kun-
nen volgens de ChristenUnie zon-
der problemen ingepast worden 
in de dienstregeling. Voor andere 
stations moeten extra maatregelen 
genomen worden. Wegter: "Wij wil-
len dat treinen harder mogen gaan 
rijden en dat intercities op meer 
punten de stoptreinen kunnen pas-
seren zodat de reistijd niet langer 
wordt, ondanks de opening van 
nieuwe stations. De maximum snel-
heid op het spoor moet minimaal 
20 kilometer per uur omhoog." x

ChristenUnie opent station
Vogelenzang - Bennebroek

Reactie op verdwijnen buslijn 90

De twee kandidaat CU Kamerleden Frank Visser uit Haarlem (links) en Herman 
Wegter voeren een actie om voormalige stations weer in gebruik te nemen. Hier 
doen ze dat symbolisch bij station Vogelenzang - Bennebroek (Foto Gerjo van 
Eijnsbergen).
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Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Ondersteuning bij dementie
Uw eigen hulpvraag als uitgangspunt. 

Consulent Dementie: 
Ingrid Peschier, 06-41889705

www.ondersteuningbijdementie.nl

Wij zijn er klaar voor, u ook !!!

Nu uw lidmaatschap 
verlengen.

Maand september 
gratis sporten!!!

3 maanden:  Nu € 99,00 euro p.p.  
(en september gratis).

6 maanden:  Nu € 189,00 euro p.p.
(en september gratis).

12 maanden:  Nu € 275,00 euro p.p.
(en september gratis).

Alle abonnementen: onbeperkt fi tness en groepslessen. 
Squash in de daluren (ma t/m vrijdag tot 

18 uur en weekend gehele dag).
Groepslessen zie www.squashhaarlem.nl voor het rooster.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 
maandag 17 september 2012.

Hierna betaalt u de reguliere prijs!! (zie website).

Kom snel langs en profi teer mee van 
deze aanbiedingen!!!

Italiaanse les....
en veel meer!
Benvenuto op de Informatie avond/middag

- op donderdag 6 september (18.00 u tot 21.30 u) 
in Tetterodestraat 34 rood, Haarlem

- op zaterdag 8 september (12.00 u tot 16.30 u) 
in Korte Houtstraat zwart, Haarlem

Bij Altraitalia
- Kleine groupen
- Groot accent op conversatie
- Alle niveau’s
- Gratis minibibliotheek
- Culturele activiteiten  

Info: 06/27001640 (Alessandra)
E.mail: info@altraitalia.nl www.altraitalia.nl

Tái Chi
les in Haarlem

Tai Chi school Kennemerland

Nieuwe start woensdag 12 september 2012

Adres: Blinkertpad 3
Beatrixschool Haarlem

Een prettige en leerzame Tái Chi les gewenst,
Docent Jan Langedijk

Info.: tel. 0255 536556
E-mail j.langedijk@planet.nl
www.taichikennemerland.nl

Bridgecursus 1
Vanaf maandag 17 september om 19.30 uur.
Gediplomeerde bridgedocent. Max 28 pers.

Reageer snel!
Het Oude Dorpshuis

Donkerelaan 20 Bloemendaal 
023 -525 66 70
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo
Zie ook onze website www.tanger.nl

Tante Kee zoekt:

Zelfstandig werkend kok
(aankomende Chef de partie)

Ben jij een echte vakidioot en creatief, heb je het SVH-diploma op zak 
en ervaring bij de betere restaurants of ben je bereid je hierin te ontwikkelen?

Wat bieden wij: Een organisatie waar kwaliteit telt. Enthousiaste en 
ambitieuze collega’s. Dynamische werkplek, druk bezocht met afwisselende 

werkzaamheden. Salariëring op basis van ervaring en opleiding.
Uitstekende opleidings- en doorgroei mogelijkheden

Solliciteren: Onze bijzondere interesse gaat uit naar
iemand die zijn koksopleiding zojuist heeft afgerond. 

Kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief met cv sturen naar 
restaurant Tante Kee t.av. Raymond Reeb, 

Julianalaan 14, 2159 LA Kaag, of mailen naar welkom@tantekee.nl
U kunt ook bellen voor meer informatie 06 41 45 70 51 
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zandvoort - Bijna 32.000 bezoekers 
waren het afgelopen weekeinde 
getuige van de eerste editie van de 
Historic Grand Prix Zandvoort op 
Circuit Park Zandvoort. Tijdens het 
zonnige weekeinde stond de rijke 
autosporthistorie van de accommo-
datie centraal. Er werd geracet met 
historische Formule 1- en Formule 2-
auto's, sportwagens, GT's en toer-
wagens. "De eerste editie van onze 
Historic Grand Prix Zandvoort was 
een groot succes", verklaarde een 
uiterst tevreden Erik Weijers, COO 
van Circuit Park Zandvoort.

door Onno van Middelkoop

De optocht van historische 
wagens op zaterdagavond door 
de badplaats werd ook zeer goed 
bezocht; er waren enkele dui-
zenden mensen op de been. De 
opening van de tentoonstelling 
'Historic Grand Prix, Formule 1' 
in het Zandvoorts Museum kwam 

helaas te vervallen door de ver-
traging van het raceprogramma. 
Jonkheer en voormalig F1 coureur 
Gijs van Lennep verklaarde later 
op het Raadhuisplein 'de tentoon-
stelling voor geopend'.
Het evenement werd samen met 
de Historische Auto Ren Club 
georganiseerd. Historische auto-
sport is in diverse Europese lan-
den sterk in opkomst. Liefheb-
bers sporen overal en nergens 
oude raceauto's op en restaureren 
deze met veel moeite en inspan-
ning. Ook de nodige financiële 
middelen zijn natuurlijk onont-
beerlijk om de wagens te kunnen 

gebruiken op een circuit. Het eve-
nement had jaren eerder plaats 
kunnen vinden, ware het niet dat 
er onvoldoende geluidsdagen ter 
beschikking waren. Sinds de uit-
spraak van de Raad van State in 
2012 dat er twaalf dagen per jaar 
meer geluid geproduceerd mag 
worden, werd de Historic Grand 
Prix mogelijk. "Toen dit jaar de 
door ons zo gewenste uitbreiding 
van het aantal geluidsdagen een 
feit was, konden we eindelijk 
onze eigen historisch evenement 
organiseren, waarmee een lang 
gekoesterde wens in vervulling is 
gegaan", vertelt een enthousiaste 
Erik Weijers.

De Britse Masters Historic Racing-
organisatie bracht de klassen 
World Sportscar Masters, Sports 
Racing Masters, Grand Prix Mas-
ters en Gentlemen Drivers aan 
de start. De Historic Grand Prix 
Cars Association was vertegen-

woordigd met de Grand Prix Cars 
Pre-61 en de Grand Prix Cars 
1961-65. Namen als Stirling Moss, 
de legendarische Graham Hill en 
Jim Clark zijn onlosmakelijk met 
deze auto's verbonden. De Histo-
ric Sports Car Club gaf acte de pré-
sence in de vorm van de Historic 
Formule 2.
In totaal stonden er deelnemers 
uit dertien landen aan de start 
van de diverse klassen. Het Delta 
Lloyd Xclusief Nederlands Kampi-
oenschap voor Historische Toer-
wagens en GT's was de inbreng 
van de Nederlandse historische 
racerij. Dat betekende een enor-

me variëteit aan auto's, van com-
pacte Mini Coopers en Fiat Abar-
ths via Lola T70-sportwagens tot 
aan historische Formule 1-auto's 
van 1948 tot 1986, waarin Circuit 
Zandvoort regelmatig gastheer 
was voor Nederlandse ronde van 
het Formule 1-wereldkampioen-
schap. De Grand Prix Masters is 
een prachtige klasse, bestaande uit 
F1 bolides uit de jaren 1968-1985. 
Lotus, McLaren, Tyrrell, Brabham 
en Arrows zijn de bekendste bou-
wers uit die tijd, bijna allemaal 
voorzien van de Ford Cosworth 
drieliter F1 motor. Zelfs het geluid 
was nostalgisch.
De World Sportscar Masters klas-
se was een feest van herkenning, 
niet in de laatste plaats vanwege 
het feit dat de meeste wagens pro-
totypes zijn. Uniek in zijn soort, 

die vooral bekendheid verwier-
ven tijdens de legendarische 24 
uurs races op Le Mans. Wie had er 
vroeger geen Matchbox modellen 
van deze prachtige auto's? 
Tal van Nederlandse oud-coureurs 
waren bij het evenement aanwe-
zig. Velen van hen zijn verenigd in 
de Stichting Register Nederlandse 
Autorensportvrienden, die tijdens 
het weekeinde op Circuit Park 
Zandvoort een bijeenkomst van 
registerleden hield. Ook de Neder-
landse tweevoudig Le Mans-win-
naar en oud-Formule 1-coureur 
Gijs van Lennep was ter plekke. 
"Prachtig dat zo'n evenement 
op Zandvoort kan plaatsvinden. 
Hiermee wordt de historie levend 
gehouden", aldus de rijder die 
in 1999 tot 'Nederlands coureur 
van de twintigste eeuw' gekozen 
werd. 
Veel mensen zijn het van harte 
met hem eens. Een prachtig eve-
nement dat naar alle waarschijn-
lijkheid ook in 2013 gehouden 
gaat worden. x

Historisch racefeest smaakt naar meer
Uitbreiding UBO-dagen maakt evenement eindelijk mogelijk

Marcel Sontrop in zijn prachtige Bugatti. Let wel: met slinger en schakelbak 
rechts aan de buitenkant. Helaas geen historische helm... (Foto: www.ovmfo-
tografie.nl).

De voormalige F1 auto van Ronnie Petterson was één van de topstukken op het 
Zandvoortse asfalt, een prachtige Lotus (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

De Chevron B16 van Jamie Boot uit de World Sportscar Masters was een opval-
lend prototype (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

Bolides uit de F1 periode 1961-1965, toen iedereen nog met een 1500 cc motor 
onder de kap reed. Matchbox deed er goede zaken door (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl). x

Een schijnbaar verlaten GP auto in de 
paddock (Foto: www.ovmfotografie.
nl).

bennebroek - Van 8 tot en met 16 
september organiseert de TV Ben-
nebroek de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen. Op alle niveaus strij-
den de junior- en seniorleden om de 
felbegeerde titel 'clubkampioen'.

Tijdens deze week worden er 
diverse evenementen georgani-
seerd die in het teken staan van de 
Stichting Knokken voor Kay. Deze 
stichting heeft als doel kinderen 
die lijden aan Neuroblastoom en 
hun ouders/verzorgers te onder-
steunen in de kosten tijdens de 
behandeling van deze ziekte.
Op zaterdag 8 september is er 
vanaf 14.00 uur voor jong en oud, 
voor leden en niet-leden, veel te 
zien en te doen. Zo is er onder 
andere een vlooienmarkt, worden 
er tennisproeflessen gegeven door 
tennisschool TOWN en wordt er 
een demonstratiepartij gespeeld 
met toppers van weleer (voorma-
lig Nederlands kampioene en deel-
neemster aan de Olympische Spe-
len in Barcelona Nicole Jagerman; 
en ex-Eredivisie speelster en inter-

national Andrea van den Hurk).
Het hoogtepunt is de komst op 
maandagavond 10 september van 
niemand minder dan Nederlands 
enige single Wimbledon kam-
pioen Richard Krajicek. Samen 
met Edwin Elzinga verzorgen zij 
de Classic Clinic (start 19.00 uur) 
waar vijftig leden aan mee doen. 
De opbrengst van deze clinic gaat - 
net als de opbrengst van alle ande-
re activiteiten en evenementen 
- volledig naar de Stichting Knok-
ken voor Kay. Iedereen is welkom 
en voor de maandagavond is de 
entrée € 1,- per persoon. Ook hier 
zal de opbrengst naar de Stichting 
gaan.
Frank van Balen, voorzitter van 
TV Bennebroek: "De clubkampi-
oenschappen zijn een voorbeeld 
van de vele activiteiten die onze 
vereniging organiseert. Maar het 
is natuurlijk heel bijzonder om 
het op deze manier samen met 
alle bekenden en minder beken-
den te doen en een goed te doel te 
steunen." x

Krajicek naar TV Bennebroek
Opbrengsten naar goed doel
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN

Klikprothese?
Laat u voorlichten over 

uw mogelijkheden!
Maak een afspraak 

voor een gratis consult.
Weekenddienst.

Tonini Dental
0252 521 512 

Ardealaan 2, Hillegom
www.toninidental.nl

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest 
in, de online vragenlijst 

voor advies en 
ondersteuning.

Of bel (023) 5187640 om
een afspraak te maken 

voor een adviesgesprek.

Te koop:

MERCEDES
Sprinter 308 CDI
Bedrijfswagen, bouwjaar.

04-2006, 140.000 km,
diesel, incl. 4 winterbanden, 

beschermbalken rondom, 
versterkte vloer. 

Versnellingsbak is aan 
vervanging toe.

Vraagprijs 6.950,-. 
Info: 06-28969966.

Op schitterende locatie in het centrum gelegen 
VRIJSTAANDE VILLA met garage en vrij uitzicht. 
Fraai aangelegde, diepe achtertuin met veranda, 
borders, vijver, terrassen en volop privacy. 

Deze villa is te koop en staat in Neede in de 
Geldersche Achterhoek.

Inhoud van de woning is circa 730 m3. 
De oppervlakte van het perceel is 955 m2.

De vraagprijs is € 460.000,- k.k.
Heeft u interesse? Kom gerust kijken. 

Bel eerst even voor een afspraak. 
Wij zijn bereikbaar op tel: 0545-292561

TE KOOP

Uw woning verhuren?
Er is op dit moment veel vraag naar eenge-
zinswoningen in de regio, met name in de 
omgeving van Aerdenhout, Bloemendaal, 
Heemstede en Overveen.

Wij hebben in korte tijd succesvol meerdere 
woningen verhuurd en wij zijn nu dringend op 
zoek naar geschikte huurwoningen voor een 
aantal nette gezinnen en expats. 

Zie voor meer informatie en contactgegevens 
onze advertentie elders in dit blad of bezoek 
onze website: www.lighthouseproperty.nl
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bloemendaal - De gemeente Bloe-
mendaal gaat handhaven inzake 
het hoofdgebouw op het voormalige 
Provinciaal Ziekenhuisterrein. AM 
Vastgoed, de ontwikkelaar van het 
huidige Park Brederode, dient het 
zogeheten Carré voor 26 septem-
ber wind- en waterdicht te hebben 
gemaakt. Zo niet legt de gemeente 
een dwangsom op van € 5.000,- 
per week tot een maximum van € 
100.000,-. Het eventueel betalen 
van een dwangsom ontslaat Park 
Brederode CV daarnaast niet van het 
wind- en waterdicht maken van het 
rijksmonument.

door Michiel Rehwinkel

"Het statige hoofdgebouw uit 1849 
van het voormalig Provinciaal Zie-
kenhuis is een rijksmonument. 
Het werd gebouwd als gesticht 
voor de verpleging van zenuwzie-
ken. Gebouw en omringend land-
schapspark zijn een ontwerp van 
de vermaarde architect J.D. Zocher 
jr. Hij bouwde ook de kerk en de 
portiersloge. Het park heeft nu 
een woonbestemming gekregen." 
Aldus luidt de begeleidende tekst 
bij het viertal rondleidingen die 
zullen worden gegeven tijdens de 
Open Monumentendagen op 8 en 
9 september aanstaande. Wie tij-
dens één van deze rondleidingen 
het hoofdgebouw aanschouwt, is 
echter getuige van een absolute 
schaduwzijde van het feitelijke 
doel van deze dagen, namelijk de 
kans krijgen om kennis te maken 
met de rijkdom van 's lands cultu-
rele erfgoed.
Sinds het sluiten van het Provinciaal 
Ziekenhuis in 1994 raakt het zoge-
heten Carré alleen maar in verdere 
staat van verval en verloedering. Al 
sinds eind jaren '90 is dit verval al 
bij herhaling onder aandacht bij de 
gemeente Bloemendaal gebracht. 
Rond die tijd 'verdwenen' ook al de 
(koperen) bliksemafleiders, waar 
sindsdien nooit iets aan is gedaan. 
Sinds jaren is ook de loodbedek-
king van de daken verdwenen, 
maar dat past ironisch genoeg dan 
tenminste nog in het thema 'Groen 
van toen' van de Open Monumen-
tendagen 2012: "Vanaf de Bredero-
delaan is voor iedereen zichtbaar 
dat (daar, -red.) de vegetatie meters 
hoog aan het opschieten is", aldus 
een omwonende die jaren op het 
terrein werkte.

Asbest
Nieuwe bewoners van Park Brede-
rode hebben inmiddels ook wel 
ontdekt dat hun woonomgeving 

niet het hun voorgespiegelde 
Land van Eden is. Zij zijn bij tijd 
en wijlen getuige van insluipers 
in het gebouw, gepaard met van-
dalisme en diefstal. Dat laatste is 
iets wat eigenlijk al jaren schering 
en inslag is. Ondergetekende kreeg 
daarnaast enkele jaren een rondlei-
ding door het gebouw. Sommige 
ruimtes waren niet te betreden, 
omdat de vloeren gelijk begonnen 
te golven onder je voeten en wat bij 
staat is dat de enige nog waarneem-
bare kleuren die van graffiti op de 
muren waren.
En dan blijkt het pand achteraf 
nog eens vol met asbest te zitten. 
Niet vluchtig weliswaar volgens 
Park Brederode, maar toch baart 
het de omwonenden zorgen. Niet 
onterecht bestaat de angst voor 
brand. Bij veel Bloemendalers staat 
daarbij ook nog het uiteindelijke 

lot van het Marinehospitaal in het 
geheugen gegrift. Bij monde van de 
werkgroep Milieu en Leefomgeving 
van de buurtvereniging Bloemen-
daal Noord hebben omwonenden 
medio juli jongstleden de eigena-
ren het ultimatum gesteld dat voor 
het einde van de zomer het nodige 
herstelwerk dient te zijn uitge-
voerd. Zo niet volgt aangifte bij 
Justitie vanwege overtreding van 
Artikel 11 van de Monumenten-
wet. Een brief van zelfde strekking 
ontving de gemeente Bloemen-
daal, als zijnde medepleger door 
dit verwaarlozen toe te laten.
Na jaren van gesteggel en de nodi-
ge eerdere rechtszaken voordat er 
ook maar één paal op het terrein 
de grond in was gegaan, reageert 
de gemeente Bloemendaal nu iets 
alerter. Of Park Brederode CV het 
oppikt zal deze maand blijken. x

Monumentenwet, Artikel 11…
Gemeente legt Park Brederode CV dwangsom op

"Omwonenden kunnen hun ramen gewoon open zetten." Een Neville Chamber-
lain-achtige reactie van projectdirecteur Ton Ankers van Park Brederode CV aan 
omwonenden van het rijks monumentale hoofdgebouw van het voormalig Pro-
vinciaal Ziekenhuis met betrekking tot het aanwezige asbest: En nu ik raad u aan 
naar huis te gaan en rustig te gaan slapen? (Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Het thema van de Open 
Monumentendagen dit jaar is 'Groen 
van Toen'. Daarin staat de relatie tus-
sen een monument en zijn directe 
omgeving centraal. Het gebouwde erf-
goed kan niet los gezien worden van 
de omgeving waarin het is opgetrok-
ken, en andersom. Vrijwel alles wat 
we in Nederland aan groen hebben, 
is immers door mensen bedacht en 
aangelegd in relatie tot de gebouwde 
'stenen' omgeving.

Aanleiding om dit thema te kiezen is 
dat 2012 is uitgeroepen tot het Jaar 
van de Historische Buitenplaats. In 
onze omgeving denken we dan aan 
Groenendaal, Hartekamp, Manpad, 
Ipenrode, Hageveld, Gliphoeve, 
Bosbeek en nog vele andere buiten-
plaatsen.
Traditiegetrouw zijn er enkele 
monumenten open die men tussen 
11.00 en 15.00 uur kan bezoeken. 
Op de meeste locaties zijn deskun-
digen aanwezig die meer over het 
monument kunnen vertellen.

Het gaat om om de volgende loca-
ties: Landgoed Hageveld, tuin, 
school en voorhuis; De Bulb, voor-
malig gebouw voor bloembollen-
cultuur, Leidsevaart 1 Heemstede; 
Algemene Begraafplaats, Herfst-
laan Heemstede; Wilhelminakerk, 
Wilhelminaplein Heemstede; 
Molentje Groenendaal bij de kin-
derboerderij (10.00-17.00 uur); De 
Oude meelfabriek en de Molen van 
Höcker (10.00-17.00 uur); De Harte-
kamp, van 09.30 uur tot 13.00 uur 
openstelling van het hoofdgebouw. 
Kijk voor Bennebroek op www.ons-
bloemendaal.nl. 
In het kader van het themajaar zijn 
op beide dagen enkele buitenplaat-
sen opengesteld. Op elke deelne-
mende buitenplaats worden gratis 
rondleidingen gegeven en ook is er 
een fietstocht uitgezet. Kijk voor 
meer informatie op www.hv-hb.nl 
en www.heemstede.nl. x

Heemsteedse monumenten
Aandacht voor buitenplaatsen

Landgoed Hageveld (Publiciteits-
foto).

haarlem - Dit jaar viert de Biblio-
theek Haarlem en omstreken het 
450-jarig bestaan van het Doelen-
gebouw van Bibliotheek Centrum 
aan de Gasthuisstraat 32 in Haar-
lem. Tijdens de Open Monumen-
tendagen, op zaterdag 8 en zondag 
9 september, wordt iedereen van 
harte uitgenodigd om dit unieke 
jubileum mee te vieren. Gidsen in 

historische kledij voeren bezoekers 
deze dagen van 12.30 tot 13:30 uur 
en van 14.30 tot 15.30 uur mee door 
alle vertrekken van dit imposante 
gebouw: de Doelenzaal, de Bottela-
rij en de Krijgsraadkamer. De rond-
leidingen zijn gratis; reserveren is 
mogelijk via 023-5115300.
In de Krijgsraadkamer wordt 
bovendien voor het eerst een kopie 
getoond van het schilderij De ver-
overing van Damiate van Cornelis 
van Wieringen uit 1625. De kopie 
hangt, evenals het origineel vroe-
ger, boven de schoorsteenmantel.
Geïnteresseerden kunnen tevens 
intekenen op het tweede plakplaat-
jesalbum Spaar Haarlem dat ter gele-
genheid van het jubileumjaar wordt 
uitgebracht. Het eerste album is uit-
verkocht. Kijk voor meer informatie 
op www.bibliotheekhaarlem.nl. x

450 Jaar Doelengebouw
Rondleiding in Bibliotheek Centrum

Het Doelengebouw bestaat dit jaar 450 jaar (Publiciteitsfoto).

De Gasthuispoort (Publiciteitsfoto). x

heemstede - In het kader van de 
Open Monumentendag stelt  de 
Hartekamp Groep op 8 september 
het hoofdgebouw van landgoed de 
Hartekamp open. Tussen 09.30 en 
13.00 uur kunnen bezoekers een 
kijkje komen nemen in het gebouw 
aan de Herenweg 5 in Heemstede. 
Ad van Unnik van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
zal drie rondleidingen van ruim een 
half uur verzorgen. Deze beginnen 
om 10.00, 11.00 en 12.00 uur. De 
geschiedenis van het gebouw en 

het landgoed gaan terug tot in de 
zeventiende eeuw. De Hartekamp 
werd wereldwijd bekend door de 
periode dat de Zweedse botanicus 
Linnaeus er als arts en onderzoe-
ker werkte, dat uitmondde in het 
schrijven van de 'Hortus Cliffortia-
nus'. Het gebouw is na een grondige 
restauratie van de buitenkant weer 
opengesteld. De Hartekamp Groep 
neemt het gebouw in gebruik voor 
vergaderingen. x

De Hartekamp Groep stelt
hoofdgebouw weer open

(Publiciteitsfoto).
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... en altijd
€ 300,-
méér te besteden

Collectief

Nergens zo
leuk shoppen!

Ga naar www.q-plan.nl
Meld u aan met de code: SHZ6735

voor extra korting

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

bloemendaal - Het programma van de 

Open Monumentendagen 2012 in de 

gemeente Bloemendaal. Kijk voor de 

laatste informatie op www.openmo-

numentendag.nl en www.onsbloemen-

daal.nl.

Bennebroek

Hofje Verschuer-Brants, zaterdag 8 
september en zondag 9 september 
van 10.00 tot 16.00 uur. Van Ver-
schuer Brantslaan 11. De regenten-
kamer is opengesteld.
Hervormde Kerk, zaterdag 8 septem-
ber 13.00 tot 17.00 uur. Binnenweg 
67 Bennebroek. Rondleidingen in 
de kerk. 

Bloemendaal-Dorp

De Kapel, Centrum voor Religieuze 
Bezinning,  zaterdag 8 september 
en zondag 9 september van 13.00 
tot 17.00 uur. Potgieterweg 4, tussen 
Bloemendaalseweg en Mollaan. Toe-
lichting op dit gemeentelijk monu-
ment door aanwezige vrijwilligers.
Dorpskerk, zondag 9 september van 
12.00 tot 17.00 uur. Kerkplein aan 
het begin van de Bloemendaalse-
weg.  
Adelbertkapel, zondag 9 september 
van 10.30 tot 16.00 uur. Dennenweg 
16. 
Algemene Begraafplaats Bergweg met 

aula, zondag 9 september aula open 
van 12.00 tot 17.00 uur. Bergweg 64. 
Gemeentelijk monument.
Pannekoekenhuisje en Thijsse's Hof, 

zaterdag 8 september en zondag 9 
september. Mollaan 2 en 4. Het Pan-
nekoekenhuisje is open voor lunch 
en drankjes van 11.00 uur tot 17.30. 
De Hof is open van 09.00 uur tot 
17.00 uur. Op zaterdag en op zondag 
is er in Thijsse's Hof om 14.00 uur 
een rondleiding met aandacht voor 
het Springer-ontwerp.
Bloemendaalse Bos, zaterdag 8 sep-
tember 13.00 en 15.00 uur rondlei-
ding met uitleg over het historische 
padenplan.Tevens van 13.00 tot 
16.00 uur verkoop van het nieuwe 
boek van Wim Post over het Bloe-
mendaalse Bos. Verzamelen bij het 
Pannekoekenhuisje Mollaan 4.
Park Brederode (Meerenberg), 
zaterdag 8 september en zondag 
9 september van 13.00 tot 16.00 
uur. Brederodelaan 54. Er zijn vier 
rondleidingen met uitleg over de 
geschiedenis van het Provinciaal 
Ziekenhuis Meerenberg: zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 14.00 uur 
en van 15.00 tot 16.00 uur. Verza-
melen aan het eind van de Zocher-
laan. 

Overveen

De schuur op het Landje van De Boer, 
zaterdag 8 september van 10.00 tot 
17.00 uur en zondag 9 september 
van 12.00 tot 17.00 uur. Bloemen-
daalseweg 183, (naast kwekerij 
Azalea). Uitsluitend per fiets of te 
voet te bereiken. Auto's parkeren bij 
het gemeentehuis en de laatste 200 

meter lopen. Rondleidingen en op 
het terras thee en taart.
Landgoed Elswout, zaterdag 8 sep-
tember en zondag 9 september tus-
sen zonsopgang en zonsondergang. 
Elswoutslaan 12a. De toegang tot 
het landgoed is gratis. 
Bezoekerscentrum De Zandwaaier, 
zaterdag 8 september en zondag 9 
september van 10.00 tot 17.00 uur. 

Op 8 september is er van 19.30 tot 
21.00 uur een nachtwachterexcursie, 
leeftijd vanaf 8 jaar. Aanmelding 
vooraf verplicht  www.np-zuidken-
nemerland.nl. Aan de Zeeweg, bij 
de Watertoren, parkeren bij ingang 
Koevlak aan de overzijde van de 
Zeeweg.
De Joodse Begraafplaats, zondag 9 
september van 12.00 tot 17.00 uur. 
Tetterodeweg 13. De hele middag 
zijn er rondleidingen. 

Landgoed Koningshof, zaterdag 8 
september Duinlustweg 36. Rondlei-
ding onder anderen door de tuin en 
de stijlkamer van het hoofdgebouw 
op zaterdag 8 september aanvang 
13.00 en 15.00 uur. Duur anderhalf 
uur. De boswachter van Natuurmo-
numenten neemt deelnemers mee 
door dit Groen van Toen en vertelt 
over de achtergronden van de aan-

leg en geeft een doorkijkje naar 
de toekomst waarin de parkaanleg 
gedeeltelijk hersteld zal worden. 
N.B. aanmelding vooraf verplicht via 
www.natuurmonumenten.nl/npzk. 
Kosten € 2,50 euro per persoon. Ver-
zamelen bij de informatiemuur op 
het parkeerterrein.
Landgoed Duinlust, zaterdag 8 sep-
tember en zondag 9 september van 
10.00 tot 20.00 uur. Duinlustweg 
16. Het hoofdgebouw is niet open-

gesteld, het landschapspark wel. 
Toegang gratis.

Vogelenzang

Voormalig pompstation Oranjekom 

1, nu bezoekerscentrum  De Oran-
jekom, zaterdag 8 september en 
zondag 9 september tussen 10.00 
en 17.00 uur. Vogelenzangseweg 
ingang De Oase van de Amster-
damse Waterleiding Duinen Er is een 
tentoonstelling over de geschiedenis 
van het pompstation. In de machine-
ruimte staan nog steeds de zes pom-
pen. Het is nu bezoekerscentrum.
Landgoed Leyduin, Woestduin, Vinken-

duin, zaterdagmiddag 8 september 
van 14.00 tot 16.00 uur en zondag 
9 september van 10.00 tot 12.00 
en van 14.00 tot 16.00 uur. Man-
padslaan tegenover Manpadslaan 
2 (te bereiken via de Leidsevaart. 
N.B. niet Manpadslaan Heemstede, 
maar Manpadslaan Vogelenzang-
Bloemendaal). Verzamelpunt par-
keerplaats Manpadslaan. Vanaf het 
informatiepunt De Kakeleye, waar 
een fototentoonstelling is ingericht, 
zullen twee verschillende rondwan-
delingen vertrekken. Een over Ley-
duin in combinatie met Vinkenduin, 
een over Woestduin in combinatie 
met Vinkenduin. Voor deze rondlei-
dingen staan gidsen klaar zaterdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur en zon-
dag tussen 10.00 en 12.00 en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens de 
rondleidingen zal vooral aandacht 
worden besteed aan de 'groene' 
onderdelen zoals lanen, bomen en 
een voormalige vinkenbaan. x

Open Monumentendagen Bloemendaal
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bloemendaal - De Stichting Ons Bloe-
mendaal geeft een uniek boekje uit 
van Wim Post, over het Bloemendaal-
se Bos. Het eerste exemplaar daarvan 
is vrijdag 31 augustus aangeboden 
aan wethouder Annemieke Schep en 
is zaterdag 8 september tijdens de 
Open Monumentendagen al tegen 
een actieprijs te koop. 

door Ruud Vader

Er is zes jaar gewerkt aan het her-
stelplan Bloemendaalse Bos. Daar-

bij werkte de gemeente samen 
met een klankbordgroep die op 
basis van oude kaarten een plan 
opstelde dat recht doet aan de his-
torische padenloop. Het voltooien 
van het plan was voor de Stichting 
Ons Bloemendaal reden genoeg 
om amateurhistoricus Wim Post te 
vragen een boekje samen te stellen 
over het Bloemendaalse bos door de 

eeuwen heen.
Voorzitter Daan van de Vijver van 
de stichting): "Wij zagen het als 
onze taak dit boek uit te geven. In 
onze statuten staat immers dat wij 
ons zullen inzetten voor het behoud 
van cultureel en natuurlijk erfgoed, 
maar ook voor het bevorderen van 
de belangstelling en waardering 
daarvoor. Wij hopen  dat dit boek 
de lezers een nieuwe kijk geeft op 
dit oude bos."

Belevingswaarde
Ook wethouder Schep toonde zich 
ingenomen, zowel met het boek als 
met het herstelde bos. Ze benadruk-
te dat vooral de belevingswaarde 
van het bos op een goede manier 
weer aansluiting heeft gekregen 
bij het rijke verleden. In het boek 
heeft Post dit verleden beschreven 
en geïllustreerd, waardoor er een 
goede indruk ontstaat hoe het bos, 
dat vanaf 1800 open is voor het 
publiek, zich door de jaren heen 
heeft ontwikkeld. Daarmee is het 
een interessant boek geworden 
voor iedereen die er wel eens wan-
delt of als kind heeft gespeeld.
Het boek is binnenkort in de boek-
handel verkrijgbaar, maar op de 
Open Monumentendag, zaterdag 
8 september, kan het al tegen een 
actieprijs van € 12,50 tussen 13.00 
en 16.00 uur worden gekocht in 
het Pannekoekenhuisje aan de Mol-
laan. Daar zijn van 13.00 tot 15.00 
uur trouwens ook rondleidingen 
door het bos. Voor donateurs van 
de stichting geldt een gereduceerde 
prijs van € 10,-. x

Boek doet bos recht aan
Boek Wim Post tegen actieprijs in voorverkoop

Terwijl leden van de stichting en de klankbordgroep toekijken overhandigt 
auteur Wim Post het eerste exemplaar van het boek aan wethouder Annemieke 
Schep. Foto Ruud Vader.

vogelenzang - De Villa op Landgoed 
Leyduin is eigendom van de stich-
ting Landschap Noord-Holland. Aan 
een jarenlange periode van verhuur 
is kort geleden een eind gekomen. 
Landschap Noord-Holland beraadt 
zich nu op de bestemming en daarom 
is de Villa in het Open Monumenten-
weekend voor het eerst te bezichti-
gen.

Veel bewoners uit de regio zijn nauw 
betrokken bij de buitenplaats Ley-
duin. Landschap Noord-Holland wil 
hen graag de gelegenheid geven om 
hun ideeën over de bestemming te 
delen. Andere mogelijkheden dan 
verhuur en verkoop aan particulie-
ren of bedrijven behoren daarbij 
uitdrukkelijk tot de mogelijkheden. 
Landschap Noord-Holland geeft de 
voorkeur aan een functie waarbij 
het publiek in enige vorm van de 
Villa gebruik kan maken. Het is 
mogelijk het pand te bezichtigen 

tijdens de Open Monumentenda-
gen: op zaterdag 8 september van 
14.00 tot 16.00 uur en op zondag 
9 september van 10.00 tot 16.00 
uur. Er is nadere informatie over 
de Villa beschikbaar op de website 
www.landschapnoordholland.nl.

Oproep
Met vragen en/of ideeën kunnen 
mensen terecht bij Robbert-Jan de 
Bruijne via r.debruijne@landschap-
noordholland.nl of 06-51422564. 
De termijn voor indienen van idee-
en sluit op 21 september. De ont-
vangen ideeën worden beoordeeld 
door een jury bestaande uit de bij 
de ontwikkeling betrokken perso-
nen. Iedere inzender van een idee 
ontvangt een jaar een cadeaulid-
maatschap van Landschap Noord-
Holland. De inzender van het beste 
idee ontvangt de zeefdruk 'Belvedè-
re' van de Heemsteedse kunstena-
res Ellen Meeuwese. x

Villa zoekt bestemming!

Villa Leyduin (Foto: Arthur Schaafsma).

vogelenzang - De oude tuinbaas brengt 
groente naar de Villa, gasten worden 
verwelkomt door de butler, de heer en 
mevrouw Dorhout Mees stappen in de 
koets en hun kinderen hoepelen voor 
het huis. Acteurs van toneelvereni-
ging 'Door Vriendschap Bloeiend' uit 
Vogelenzang maken de geschiedenis 
van Leyduin springlevend tijdens het 
Open Monumentenweekend. Het huis 
is voor het eerst open en iedereen is 
van harte welkom.

De Villa op Landgoed Leyduin is na 

een jarenlange periode van verhuur 
vrij gekomen. Landschap Noord-Hol-
land zoekt nu een nieuwe bestem-
ming. Daarom is het fraai gelegen 
pand uit 1921 gratis te bezichtigen 
tijdens de Open Monumentendagen: 
zaterdag 8 september (van 14.00 tot 
16.00 uur) en zondag 9 september 
(van 10.00 tot 16.00 uur).
Landschap Noord-Holland is blij met 
de samenwerking met de toneelver-
eniging uit Vogelenzang. Deze is in 
1929 opgericht en kwam voort uit de 
Katholieke Arbeiders Bond. Het doel 
was het opluisteren van feestavon-
den van de Bond. Het is nog steeds 
een bloeiende vereniging en er is 
zelfs een jeugdafdeling. Twee maal 
per jaar, eind november en eind 
maart staat de toneelvereniging op 
de planken van het dorpshuis van 
Vogelenzang. En nu dus een extra 
voorstelling op Leyduin.
Zie ook www.landschapnoordhol-
land.nl/nieuws/villa-zoekt-bestem-
ming. x

En villa Leyduin herleeft

(Foto: Arthur Schaafsma).

haarlem - Tijdens de Open Monu-
mentendagen op 8 en 9 september 
exposeert Stichting Haerlem.nu his-
torische foto's van Haarlem Zuidwest 
in de Kathedraal Sint Bavo aan de 
Leidsevaart. Meer dan 400 foto's zijn 
op thema ingedeeld. Vanuit diverse 
invalshoeken krijgt men een beeld 
van hoe de wijk rondom de kathedraal 
er in de vorige eeuw uitzag.

De foto's waren eerder te zien tij-
dens Het Verleden Plein op 8 juli 
jl. in Speeltuin Jeugdland aan het 
Theemsplein. Wegens het succes 
van dit evement en de grote vraag 
naar de foto's, is de expositie nu te 
zien in de Kathedraal Sint Bavo. Na 
9 september blijven de panelen nog 
enkele weken in de kerk te bezich-
tigen.
Op Open Monumentendagen is de 
Kathedraal Sint Bavo op zaterdag 
8 september geopend van 10.00 
uur tot 17.00 uur en op zondag 9 
september van 13.00 uur tot 17.00 
uur.

Stichting Haerlem.nu
Stichting Haerlem.nu is een jonge 

stichting die de alledaagse geschie-
denis van Haarlem zoveel mogelijk 
toegankelijk wil maken voor jonge 
en nieuwe bewoners van de stad. 
Iedere Haarlemmer kan hieraan 
meedoen en laten zien hoe bijzon-
der de stad is door letterlijk een 
stukje geschiedenis 'op de kaart 
te zetten' op www.haerlem.nu. 
Het project Het Verleden Plein van 
Haarlem Zuidwest, met de bijbeho-
rende foto-expositie, is één van de 
intitiatieven van de stichting. x

Historische foto's van Zuidwest

Fotografie: Marisa Beretta

heemstede - Tijdens het Open Huis 
van het sociaal cultureel werk van De 
Pauwehof op 8 september is de Oude 
Kerk naast de Pauwehof geopend in 
het kader van Open Monumenten-
dag.

Van 12.00 tot 13.45 uur is er een 
gratis workshop tekenen in de tuin 
van de Oude Kerk met als thema 

'in de tuin van Adriaan Pauw'. 
Docente Ruth van Veenen zal deze 
workshop begeleiden. Wie mee 
wil doen aan deze workshop dient 
om 12.00 uur aanwezig te zijn in 
de Pauwehof aan de Achterweg 19 
in Heemstede.
Het thema van Open Monumen-
tendag 2012 is 'Groen van Toen' 
en speelt in op het 'Jaar van de 

Historische Buitenplaats'. Meer 
weten over buitenplaatsen in West 
Nederland? Kom dan op de cursus 
Hollands Arcadia bij De Pauwehof, 
vanaf vrijdag 28 september vier 
weken lang van 10.00 tot 12.00 
uur in de Pauwehof. Drs. Geert van 
Boxtel zal veel vertellen over de 
architectuur van buitenplaatsen 
in de zeventiende eeuw. x

Ook de Pauwehof speelt in op Open Monumentendag

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Maak nu een afspraak voor uw nood-
zakelijke vaccinaties en reizigersadvies

PREVENT VOF IS HÉT ADRES VOOR AL UW VACCINATIES!

Beschermd op

Informatie en/of 
afspraken:
023 - 524 83 69 
(tussen 12.00 en 16.30 uur) 
of www.preventhaarlem.nl

Ook ‘s avonds 
geopend

en woensdagmiddag 
(o.a. kinderspreekuur)

vakantie?

Oók op 
zaterdag en 

‘s avonds
geopend

Haarlem,
FEEST! 30ste spirituele beurs

15 en 16 september 
open 12.00 - 17.00 uur toegang 5 euro

consulten 10 euro voor 20 min.

van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

www.nickysplace.nl
bel Nicole 06-41041509
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

bloemendaal - Aansluitend op de 
Jaarmarkt was er afgelopen zater-
dag muziek voor vooral liefhebbers 
van jaren '70 en '80 muziek. Bij 
Hans Moolenaar Wijnkoperij draaide 
DJ Bert en voor Café 't Hemeltje DJ 
John. Daarna stond live muziek van 
verschillende artiesten op het pro-
gramma en een goed doel: KWF Kan-
kerbestrijding. Onder de muzikanten 
op het podium was ook Bernt Schnei-
ders, burgemeester van Haarlem, op 
basgitaar.

door Louise Leupen

Voorafgaand aan de live muziek 
verzorgde meestertapper Remco 
Weima een presentatie 'biertap-
pen'. Hoe tap je het perfecte bier-
tje? Terwijl steeds meer mensen 
erbij komen staan legt Weima uit: 
"Allereerst een schoon glas, dat is 
het meest belangrijke." Een natge-
maakt glas waar droge plekken op 
ontstaan is niet schoon genoeg. En 
dan volgt een uitleg waarom het glas 
nat moet zijn: 'anders hecht CO2 
zich aan de binnenkant en slaat je 
biertje dood'. En het glas moet koud 
zijn want: 'koud op koud blijft lan-
ger koud' om de ergernis van een 
lauw biertje te voorkomen. Maar er 

komt meer bij kijken: een hoek van 
45 graden bij het vullen, want dan 
'valt je bier er spiraalvormig in' en 
krijg je een stevige schuimlaag in 
je glas. Vervolgens het bier er een 
beetje over laten lopen en dan direct 
afschuimen want daarmee haal je 
de bitterheid eraf. "Een schuim-
kraag is als een kroonkurk op een 
flesje cola", vervolgt de meestertap-
per terwijl iemand uit het publiek 
het ook mag komen proberen.

Schone oplevering
Eind middag komen steeds meer 
mensen vanaf de Jaarmarkt rich-
ting muziek. Rolf Harder, voorzit-
ter van de winkeliersvereniging, is 
deze dag op alle plaatsen, al vanaf 
06.15 uur in de ochtend. "Wij heb-
ben als vereniging de coördineren-
de taak. We zijn verantwoordelijk 
voor de vergunningen en voor alle 
logistiek rondom de veiligheid, 
kraamverhuur, de voorschriften 
vanuit de brandweer en we zijn 
ook eindverantwoordelijk voor 
het hele evenement als zodanig." 
Om die reden is het bestuur van de 
winkeliersvereniging al dagen van 
tevoren druk met het regelen van 
de laatste details om alles perfect te 
laten verlopen. "En na afloop doen 
we nog een ronde: dan kijken we of 
de hekken goed staan en of al het 
vuil opgeruimd is. 
Onze samenwerking met de 
gemeente is heel goed." Lachend: 
"Wij leveren de boel altijd veel net-
ter op dan waar we mee beginnen." 
En dit blijken geen loze woorden: 
omdat het gebied nu helemaal 
is afgesloten en er geen auto's of 

andere obstakels staan, kan de 
bezemwagen overal voor één keer 
heel goed bij.

Burgemeester
Op het podium staan inmiddels 
nieuwe artiesten en de leden van 
Fox & The Mayors maken zich 
gereed voor hun optreden als eerst-
volgende band. 'Fox' heeft betrek-
king op bandlid Nick Vos en één van 
de 'Mayors' is burgemeester Bernt 

Schneiders. We vragen of we hem 
nog even kort mogen interviewen 
en of hij zenuwachtig is voor het 
optreden? Hij lacht: "We hebben 
vanmiddag ook al een optreden 
gehad voor het festival 'Schalkwijk 

aan Zee' en we hebben gisteravond 
gerepeteerd, dus we zijn er hele-
maal klaar voor!"
Toen Schneiders 13 jaar was speelde 
hij in een schoolband en voor hem 
is muziek een belangrijke vrijetijds-
besteding. Maar dat dat er wel eens 
bij inschiet: "We hebben laatst een 
ontzettend leuk optreden in Nij-
megen moeten afzeggen omdat 
er dan iets van mijn werk tussen-
door komt." Ze treden ongeveer 
één keer per maand op. Weten ze 
altijd dat hij burgemeester is? "Ja, 
meestal wel. Maar laatst hebben we 
in Amsterdam gespeeld bij een ope-
ning van een tentoonstelling in het 
kader van vijftig jaar Rolling Stones 
en daar wist niemand het."
We feliciteren hem met de recente 
herbenoeming als burgemeester 
van Haarlem voor zes jaar. Hoe is 
het om burgemeester te zijn? "Ont-
zettend leuk. Het is heel interessant 
om de stad te besturen. Stel dat je 
directeur bent van een bedrijf dat 
één produkt maakt, dan is dat een 
beetje ééndimensionaal natuurlijk. 
De stad gaat over zó veel verschil-
lende onderwerpen en er zijn zó 
veel verschillende zaken die je 
aandacht moet geven. Verder is 
het heel breed: samenwerken met 
wethouders, de gemeenteraad. Ik 
heb heel veel contact met mensen 
en dat is erg boeiend en één van de 
leuke kanten eraan." Hij hoopt voor 
de komende tijd dat we goed door 
de crisis komen en dat we niet de 
dingen die er zijn opgebouwd, weer 
moeten afbreken. "Er zijn mooie 
festivals, en tentoonstellingen. Het 
zou jammer zijn als dat allemaal 
op een lager pitje zou komen." We 
wensen hem verder nog veel suc-
ces. x

Bruisend Bloemendaal Music
Met een meestertapper en een burgemeester

Er was veel belangstelling en een opperbeste sfeer tijdens de live optredens van 
Bloemendaal Music (Foto: Louise Leupen).

Burgemeester Bernt Schneiders: bas èn zang (Foto: Louise Leupen). x

Meestertapper Remco Weima in actie 
(Foto: Louise Leupen). x

santpoort-noord - Het openingsconcert 
van het nieuwe seizoen van 't Mosterd-
zaadje op vrijdag 7 september wordt 
verzorgd door de pianist James Lisney 
en zijn dochter, de celliste Joy. Uitge-
voerd worden Chopin, Jan Vriend, Schu-
mann en Britten.

door Paula Blom

Joy Lisney is 19 jaar en student aan 
het Clare College in Cambridge. Zij 
heeft reeds een imposante carrière 
gemaakt als celliste, zowel in orkes-
ten als met haar vader met wie zij 
regelmatig recitals verzorgd. Joy was 
6 jaar toen ze op de televisie kwam als 
veelbelovend jong talent van de 21ste 
eeuw. Sinds dat optreden volgden er 
tallozen en was zij in 2012 met haar 
vader twee maal in het Amsterdams 
Concertgebouw te beluisteren.
James Lisney zal dit jaar concerten 
verzorgen in de Berlijnse Philharmo-
nie,  het Gewandhaus in Leipzig en 
in het Amsterdams Concertgebouw. 
Hij verheugt zich bijzonder op de 
concerten in 't Mosterdzaadje, vooral 
ook dit concert waar hij samen met 
zijn dochter optreedt.
Ze openen met de briljante sonate in 
G-mineur van Chopin. Hij droeg het 
op aan de cellist Auguste Franchom-
me waarmee hij het in 1848 zelf ook 
uitvoerde. Het was zijn laatste open-
bare concert want in hetzelfde jaar 
overleed Chopin.
De Nederlandse componist Jan Vriend 
werd geraakt door Joy's cellospel en 
componeerde voor haar een spranke-
lend stuk dat hij Joy (vreugde) noem-

de. De première ervan vond dit jaar 
plaats in het Concertgebouw. Het jaar 
2012 is het jaar van Benjamin Britten. 
Deze beroemde Engelse componist 
werkte samen met de legendari-
sche cellist Mstislav Rostropvich. De 
sonate in C voor cello en piano opus 
65 is één van de resultaten daarvan. 
De eisen die bij het uitvoeren van 
dit werk gesteld worden aan de cel-
list liggen heel hoog. Vandaar dat dit 
stuk niet zo vaak op het programma 
staat. Uitermate romantisch zijn de 
vijf stukken 'Im Volkston' die Robert 
Schumann schreef. 't Mosterdzaadje 
is te vinden aan de Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, tel. 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. De toegang is vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. x

Sterke seizoensopening
Nieuwe concertreeks 't Mosterdzaadje

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 9 sep-
tember om 15.00 uur klinkt de inge-
togen, opgetogen, aanstekelijke en 
melancholische muziek gespeeld 
door het Klezmer Ensemble Nigu-
nim in 't Mosterdzaadje. De vier zeer 
gedreven en professionele musici zijn 
Marulka Gijsen - viool, David Schwarz-
kopf - klarinet, Hans Booij - accordeon 
en Peter Tollenaar - contrabas.

door Paula Blom

Zij spelen en bewerken de traditio-
nele joodse muziek uit Oost-Euro-
pa. In recensies wordt over een top-
klezmer-ensemble gesproken.
'Nigunim' is het meervoud van 
'Nigun', een term uit het Chassi-
disme en betekent letterlijk 'lied 
zonder woorden'. De Rabbi en zijn 
chassidim zongen deze woorden-
loze melodieën en dansten erbij zo 
lang als nodig was om de hemel te 
bereiken... of zelfs langer.
Muziek, zang en dans zijn verwe-
ven met het joodse leven van alle-
dag. Jiddische vertellingen tonen 
hoe muziek het leven van een volk 
kleurt, zoals een taal dat ook doet. 
Alleen muziek bezit meer kracht 
dan woorden om de ziel te raken, te 
behagen en te bewegen. De Nigun is 

een uitzonderlijk voorbeeld van de 
deze muzikale kracht.
Klezmermuziek heeft een rijke 
traditie: het ontstond gewoon op 
straat, in werkplaatsen, thuis en op 
feesten. Het gaat over geluk en ver-
driet, realiteit en dromen. Het Klez-
mer Ensemble Nigunim maakte 
inmiddels twee cd's.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Over geluk en verdriet
en realiteit en dromen

Klezmer Ensemble Nigunim

(Publiciteitsfoto).
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boemendaal - Op 8 september von-
den er drie gedenkwaardige zaken 
plaats bij het Pannekoekenhuisje in 
het Bloemendaalse bos. Wethouder 
Annemieke Schep gaf het startschot 
voor de Open Monumentendagen, ver-
volgens hielp zij met het planten van 
een berk en tenslotte werd door drie 
kleinkinderen van Jac. P. Thijsse een 
symbolische eerste steen geplaatst 
voor een nieuw voorlichtingsgebouw-
tje. De belangstelling was groot.

door Ruud Vader

In 1925 werd Thijsse's Hof aange-
legd op voormalige aardappelak-
kertjes ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van dr. Jac. P. 
Thijsse. Die was een enthousiaste 
natuurliefhebber, onderwijzer, 
schrijver en medeoprichter van 
Natuurmonumenten. Zijn hof werd 

ontworpen door Leonard Springer, 
boomkweker en vermaard tuinar-
chitect. Vanaf het begin was het de 
bedoeling om ter educatie wilde 
planten uit Kennemerland te pre-
senteren in natuurlijke begroeiin-
gen die zich (grotendeels) spontaan 
ontwikkelen.
De eerste spreker was Daan van 
de Vijver (voorzitter stichting Ons 
Bloemendaal). Hij heette alle gasten 
welkom voor een bijeenkomst die 
hij vergeleek met een drietraps-
raket (Monumentendag, boom en 
eerste steen). Daarna blikte Willem 
Holthuizen (voorzitter Thijsse's 
Hof) terug op de samenwerking 
tussen twee beroemdheden met 
geheel verschillende karakters: 

"Springer was een zeer kritisch 
man, niet erg communicatief en 
ook gauw geërgerd. Thijsse was het 
tegenovergestelde, 'onbekommerd' 
was zijn devies."

Gezonder
Als laatster spreker sprak Schep 
haar waardering uit voor de samen-

Thijsse's Hof: met kleinkinderen
drievoudig in het zonnetje gezet

Een 'drietrapsraket' in de Heemtuin

Een trots viertal na het onthullen van de houten 'eerste steen' voor het voorlich-
tingsgebouwtje. Van links naar rechts: Willem Holthuizen, Hans, Ineke en Co 
Thijsse (Foto: Ruud Vader).

Vervolg zie elders

Stoer en stijlvolStoer en stijlvol OoK StijlvolOoK Stijlvol

Intratuin Cruquius spaarneweg 251, 023-5101515
meer info op www.intratuin.nl/cruquius

Onze dierenafdeling is fors uitgebreid en dat vieren we met
een van 10 t/m 15 september:

Roofvogelshow + Aquariumwatertest + Wedstrijd
Voedingsadvies + Aquariumwatertest + Trimsalon

Dierenarts + Dierenfotograaf + Gratis hond wassen
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Zaterdag 15/9:

:
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B

20% korting
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*

Trouwen 
op Tespelduyn

- Uw huwelijk van A tot Z - 

Salade met rundermuis 
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Kipfilet in bacon met ratatouille 
van kriel en groente
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heemstede - Op donderdag 20 sep-
tember verzorgt Peter Olsthoorn bij 
Boekhandel Blokker een lezing over 
De macht van Facebook. Aanvang is 
20.00 uur aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede. De toegang bedraagt 
€ 5,- en reserveren is gewenst, tel. 
023-5282472 en info@boekhandel-
blokker.nl. Zie ook wwwboekhan-
delblokker.nl.

Ruim zes miljoen Nederlanders 
en nagenoeg een miljard wereld-
burgers vertrouwen hun leven en 
conversaties toe aan Facebook. 
Met een fenomenale kracht poogt 

Facebook een nieuwe virtuele 
wereld te stichten. De macht van 
Facebook beschrijft minitieus 
alle facetten van 's werelds groot-
ste vriendennetwerk. Peter Olst-
hoorn was in 1995 één van de eer-
ste Europese internetjournalisten 
voor onder meer Planet Internet. 
Hij vertelt boeiend en eenvoudig, 
met humor en zonder kapsones.
Het boek behandelt verschillende 
vraagstukken en onderwerpen 
met betrekking tot Facebook, 
onderverdeeld in zes delen. Ten 
eerste de vraag: wat is de macht 
van Facebook en wat betekent 
dit voor privacy? Vanaf privacy 
wordt de sprong gemaakt naar 
marketing: hoe maakt marketing 
hier gebruik van. Olsthoorn: "Een 
gedeelte van het boek is geweid 
aan terrorisme waar ik bijvoor-
beeld inga op Anders Breivik en 
de aanslag die hij pleegde in Noor-
wegen. Daarnaast komen ook 
onderwerpen zoals doodgaan en 
verslaving aan bod en wordt er 
dus ingegaan op de maatschappe-
lijke gevolgen van Facebook. Ten 
slotte komen filosofen, technici 
en schrijvers aan het woord over 
hun gedachtes en meningen wat 
betreft Facebook." x

'De macht van Facebook'

werking met veel vrijwilligers die 
op verschillende plaatsen in de 
gemeente resulteert in mooie tuin-
projecten, zoals de Hof en Landje 
van de Boer. Schep: "Uit recent 
onderzoek is gebleken dat mensen 
die in een groene omgeving wonen 
gezonder zijn en langer leven dan 
mensen in stedelijke gebieden. Je 
kunt dus zeggen: hoe groener hoe 
gezonder."
Het werd een drukke dag voor de 
kleinkinderen Ineke, Hans en Co. 
Na het aanhoren van de toespra-
ken moesten ze op pad. Eerst naar 
de boomplantplek, waar Schep met 
hulp van de beheerder en vrijwil-
ligers een plek gaf aan een berk. 
De kleinkinderen keken toe vanaf 

aangesleepte stoelen. Vervolgens 
naar het verse fundament van een 
druppelvormig gebouwtje voor het 
leggen van de symbolische eerste 
steen. In werkelijkheid werd een 
tekstbord onthuld met daarop: 
"De 'eerste steen' werd gelegd op 8 
september 2012 door Willem Holt-
huizen, voorzitter van Thijsse's 
Hof, samen met Hans, Ineke en Co 
Thijsse, kleinkinderen van Dr. Jac. 
P. Thijsse." x
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Onder het toeziend oog van de klein-
kinderen van Jac. P. Thijsse wordt de 
berk met vereende krachten op een 
mooie plek bij de vijver aan de aarde 
toevertrouwd (Foto: Ruud Vader). x

Vervolg van voorpagina

bennebroek - De zevenjarige Sven 
Christiaans zit maandagavond gezel-
lig bij opa op schoot bij de ingang 
van Tennisvereniging Bennebroek. 
De mannen innen het entreegeld. Al 
het geld gaat in een grote pot en is 
bestemd voor de 'Stichting Knokken 
voor Kay'. Sven is de broer van Kay. 
Tijdens de clubkampioenschappen 
van de Bennebroekse tennisvereni-
ging worden verschillende evene-
menten georganiseerd met als doel 
zoveel mogelijk geld op te halen voor 
de 'Stichting Knokken voor Kay'.

door Christa Warmerdam

Kay Christiaans uit Heemstede 
knokt op dit moment tegen Neu-
roblastoom, een zeldzame vorm 
van kinderkanker. Om zijn over-
levingskansen met 20% te ver-
groten ondergaat de 4-jarige een 
'immuuntherapie' in Duitsland. Na 

deze behandeling zou het lichaam 
zelf in staat moeten zijn eventuele 
tumorcellen te vernietigen.
Eén van de evenementen die de 
tennisvereniging organiseert is 
een wedstrijd tegen Richard Kraji-
cek, de enige Nederlander die ooit 
de Wimbledontitel in het heren-
enkelspel heeft veroverd. Door de 
komst van deze tennisgrootheid 
hoopt de vereniging nog meer 
mensen binnen te halen en zo 
extra geld op te halen voor Kay. 
Krajicek arriveert maandagavond 
10 september precies op tijd en 
praat eerst met de vader van Kay, 
Mark Christiaans. De twee man-
nen praten over de Stichting voor 
Kay maar ook als 'vaders' onder 
elkaar. Daarna gaat de tennisser de 
baan op voor het partijtje met en 
tegen de gelukkige winnaars van 
de classic clinic die even daarvoor 
gespeeld is.

Achtbaangevoel
"Dit is een soort achtbaangevoel 
aan emoties", zegt vader Mark. 
"Het is zo geweldig om te zien 
hoeveel mensen ons een warm 
hart toe dragen." Op dit moment 
is Kay met zijn moeder Marjo-
lein in Duitsland en gaat het naar 
omstandigheden redelijk. Christi-
aans: "Het is gewoon een heel vro-
lijk en dapper mannetje. In het 
ziekenhuis in Duitsland heeft hij 
de bijnaam clowntje omdat hij zo 
ontzettend vrolijk is."
Robert van Dijk van TV Benne-
broek legt uit: "We hebben bij onze 
tennisclub een speciale band met 
Kay. Sjaak Riemens is de opa van 

Kay en werkt hier al zeven jaar ach-
ter de bar. Als je zo'n verhaal hoort 
komt het opeens heel dichtbij en 
dat laat niemand koud. Iedereen 
is dan ook heel betrokken met de 
familie. Om geld in te zamelen heb-
ben we onder anderen een bingo 
en een veiling georganiseerd waar 
de middenstand van Heemstede 
en Bennebroek aan meegewerkt 
heeft. Mensen willen graag iets 
doen, zijn dan ook niet lullig met 
bieden en geven graag iets extra's." 
Dat mensen een persoonlijke bij-
drage willen leveren bewees Frank 
van Balen, voorzitter van TV Ben-
nebroek wel. Hij bood zichzelf als 
'keukenprins' aan. Van Balen: "En 
er werd gelukkig nog op mij gebo-
den ook." De voorzitter is trots op 
zijn club: "De clubkampioenschap-
pen zijn een voorbeeld van de vele 
activiteiten die onze vereniging 
organiseert. Maar het is natuur-
lijk heel bijzonder om het op deze 
manier samen met alle bekenden 
en minder bekenden te doen en 
een goed te doel te steunen. De 
behandeling die Kay ondergaat 
wordt vergoed maar de kosten er 
om heen zoals verblijf en vervoer 
niet. Het is voor de ouders natuur-
lijk ontzettend zwaar en wij zijn 
dan ook heel blij dat we op deze 
manier iets kunnen doen. En het is 
natuurlijk fantastisch dat Richard 
Krajicek zijn enige vrije avond van 
de week opoffert om belangeloos 
zijn bijdrage voor Kay te leveren."
Op www.knokkenvoorkay.nl 
houdt moeder Marjolein een blog 
bij en is meer informatie te vin-
den. x

TV Bennebroek knokt voor Kay
Richard Krajicek bij Tennis Vereniging Bennebroek

Richard Krajicek met Kay's vader Mark en zijn broertje Sven in de kantine van de 
tennisvereniging. "In het ziekenhuis in Duitsland heeft hij de bijnaam clowntje 
omdat hij zo ontzettend vrolijk is", aldus Mark over Kay (Foto: Christa Warmer-
dam).

Clubvoorzitter Frank van Balen: "Fan-
tastisch dat Richard Krajicek zijn enige 
vrije avond van de week opoffert om 
belangeloos zijn bijdrage voor Kay te 
leveren" (Foto: Christa Warmerdam).

noordwijk - Uitgever Buijze Pers van 

het Weekblad Kennemerland Zuid 

zoekt bewoners uit haar versprei-

dingsgebied die deze krant graag 

ontvangen en willen meehelpen aan 

een goede ontvangst hiervan.

Als controlelezer geeft u eenmaal 
per week (op de vrijdag) aan of u 
het Weekblad Kennemerland Zuid 
op uw huisadres heeft ontvangen. 
Het enige wat u hiervoor hoeft te 
doen is het beantwoorden van 
een aan u gezonden e-mail met de 
vraag of onze krant bij u is bezorgd. 
Dit kost nog geen minuut tijd. Door 
hieraan mee te doen, stelt u ons in 
staat om onze bezorging nog beter 
te controleren, waardoor u onze 
krant netjes in de bus krijgt.
Opgeven voor controlelezer gaat 
heel eenvoudig door een e-mail te 
sturen naar secretariaat@buijze-
bestelnet.nl met daarin vermeld 
uw straat, huisnummer, postcode 
en uw e-mailadres. Uw gegevens 
zullen alleen voor dit doeleinde 
worden gebruikt. Op ieder gewenst 
moment kunt u er ook weer mee 
stoppen door naar ditzelfde email-
adres een mail te sturen. Heeft u 
hierover nog vragen, dan kunt u 
deze mailen of telefonisch contact 
opnemen met het secretariaat van 
Buijze Bestelnet via 071-3643434. x

Controlelezers
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overveen - Dit jaar tellen de dorps-
kernen Bloemendaal, Overveen, 
Aerdenhout, Bennebroek en Voge-
lenzang precies vijftig koppels die 
elk vijftig jaar getrouwd zijn. Deze 
gouden bruidsparen werden allen 
vorige week donderdag uitgenodigd 
door de gemeente Bloemendaal om 
dat te vieren.

door Louise Leupen

Het werd een zeer geslaagde mid-
dag die al meteen feestelijk begon. 
Bij binnenkomst werden de kop-
pels gastvrij toegezongen door een 
troubadour. Burgemeester Ruud 
Nederveen was verhinderd in 
verband met de huldiging in Den 
Haag van een andere Bloemenda-
ler, Alexander Rinnooij Kan, die 
als voorzitter van de SER vertrekt. 
Maar wethouder Tames Kokke, die 
tevens locoburgemeester is, ver-
ving de burgemeester. Hij wachtte 
de echtparen bij de rode loper op 
en heette hen op hartelijke wijze 
welkom. En terwijl zo alle gouden 
bruidsparen even met hem een 
praatje maakten bij binnenkomst, 
ontstond er ondertussen een bij-
zonder moment in de Trouwzaal: 
iedereen nam daar twee aan twee 
plaats op de banken die in een U-
vorm waren opgesteld en was zicht-
baar - in stilte weliswaar - opgeto-
gen door de blije ontvangst en door 
de spanning van wat er vervolgens 
zou gaan gebeuren. Het leek of 
iedereen nèt een overwinning had 
behaald: men straalde en stond 
open voor wat er kwam. En door 
het moment van rust stond men 
ook even stil bij de toch wel bijzon-
dere situatie die er was, zo samen. 

Toen iedereen in de Trouwzaal was 
hield de wethouder een toespraak.  
Daarin passeerde het jaar 1962 
natuurlijk uitgebreid de revue. In 
dat jaar, waarin alle aanwezigen 
waren getrouwd, was er de Cuba-
crisis, overleed prinses Wilhel-
mina en ook Marilyn Monroe. The 
Beatles brachten hun eerste single 
uit (Love me do) en Brazilië werd 
voor de tweede keer wereldkampi-
oen. En er volgden nog véél meer 
historische gebeurtenissen van 
dat jaar. En dat gebeurde op veler 
verzoek uit de zaal, want Kokke 
stopte expres tussendoor om voor 
de zekerheid even de belangstel-
ling te peilen.
Daarna werd buiten de groepsfoto 

gemaakt tussen de hoge zuilen van 
het gemeentehuis, dat ook bijna 
vijftig jaar oud is. De foto zal hen 
later worden toegestuurd.
In de Burgerzaal was er vervolgens 
een gezellig samenzijn met kof-
fie, thee en een petit fourtje. Joan 
Patijn, cultuurhistorica, deed een 
presentatie over de opeenvolgende 
gemeentehuizen van Bloemendaal 
en maakte van deze gelegenheid 
gebruik om de bodes van Bloemen-
daal naar voren te vragen en hen in 
het zonnetje te zetten.
Na afloop werd er met champagne 
getoost, en kreeg iedereen nog als 
geschenk een paraplu en chocola 
mee naar huis. x

Geven en nemen
Vijftig Gouden bruidsparen in gemeente Bloemendaal

De gouden bruidsparen voor het gemeentehuis (Foto: Louise Leupen).

Van links naar rechts bode Jan van der Schrier (nu 31 jaar in dienst), cultuurhisto-
rica Joan Patijn, Erica Winkel (werkt sinds drie jaar op het gemeentehuis waarvan 
één jaar als bode) en Jaap de Bont (dertien jaar in dienst als bode). Er was ook 
een roos voor Cor van Iperen; hij werkte 42 jaar bij de gemeente, waarvan 27 
jaar als bode. Tegenwoordig is hij actief als huisfotograaf van de gemeente 
Bloemendaal en maakte onder anderen ook de prachtige foto's voor het boek 
'De monumenten van de gemeente Bloemendaal' (Foto: Louise Leupen). x

Staand: echtpaar Van Hetem, zittend echtpaar Van Haasten en rechts echtpaar 
De Zwart. Deze drie echtparen zijn ongeveer directe buren van elkaar in Vogelen-
zang. En bij Van Haasten en De Zwart met maar één huis ertussen en dat al ruim 
vijftig jaar en ze trouwden in dezelfde week. Het geheim van een goed huwelijk 
volgens hen? "Geven en nemen! En humor! En met elkaar praten en wat voor 
elkaar over hebben!" antwoorden ze enthousiast. Caroline Keizer, secretaresse 
van de burgemeester, ging met de hapjes rond (Foto: Louise Leupen). x

regio - In de zomerperiode contro-
leert de politie in Kennemerland zoals 
gewoonlijk extra op het rijden onder 
invloed van alcohol. Ook tijdens de 
24-uurs surveillances wordt menig 
drankrijder van de weg gehaald, die 
opvalt door gevaarlijk rijgedrag. De 
verkeerspolitie heeft aangekondigd 
in elk geval de komende periode 
extra controleren op het rijden onder 
invloed, omdat het "echt noodzake-
lijk is", aldus chef Verkeerspolitie 
Patrick van der Vis.

door Michiel Rehwinkel

Van der Vis: "Wij maken ons zorgen 
over het grote aantal drankrijders in 
onze regio. Ondanks de verscherpte 
maatregelen die er door de overheid 
zijn genomen, zoals bijvoorbeeld 
het alcoholslot, de recediverege-
ling en LEMA en EMA-cursussen 
(zie www.cbr.nl, -ed.), halen we ook 
bij kleinere alcoholcontroles vaak 
nog tientallen drankrijders van de 
weg."
De afgelopen twee weken werden er 
in Kennemerland liefst 87 drankrij-
ders uit het verkeer gehaald. "Van 
beginnend bestuurder tot hoogle-
raar, van automobilist tot bromfiet-
ser: het verbaast ons dat ondanks de 
grote gevaarszetting er nog steeds 

mensen met een slok op gaan rij-
den", aldus Van der Vis. "Als er een 
ernstig ongeval gebeurt, veroor-
zaakt door een drankrijder, spreekt 
iedereen er schande van, maar toch 
laten vrienden, familie en overige 
omstanders mensen met een slok 
op gewoon achter het stuur stap-
pen. Gelukkig krijgen we bij de 
meldkamer ook wel eens een tele-
foontje binnen van een bezorgde 
vriend, oom of tante die niet willen 
dat hun dierbare gaat rijden met 
een slok op. Dan kunnen wij daar 
ook actie op ondernemen, maar 
nog vaak ontbreekt die sociale 
controle, die van levensbelang kan 
zijn. Mensen kunnen voor dit soort 
zaken 0900-8844 bellen, of zelfs 
112 als zij een drankrijder zien rij-
den. Wij hopen dan ook dat steeds 
meer mensen drankrijders willen 
weerhouden om met een slok op 
te gaan rijden, want verkeersonge-
vallen met als oorzaak drank, gaan 
meestal gepaard met zwaar letsel."
De politie blijft 24 uur per dag 
controleren en de verkeerspolitie 
houdt gerichte alcoholcontroles op 
locaties waar drankrijders worden 
verwacht: tijdens feestweken, eve-
nementen en in de avond- en week-
enduren. x

Zorgen bij de politie om aantal
drankrijders in Kennemerland

'Alcoholcontroles noodzaak'

Een grootscheepse controle door de politie Kennemerland in Haarlem eerder dit 
jaar (Foto: Rowin van Diest).

bloemendaal/den haag - Vorige week 
donderdag is Alexander. Rinnooy 
Kan, inwoner van de gemeente 
Bloemendaal, benoemd tot Com-
mandeur in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij kreeg de Koninklijke 
Onderscheiding in Den Haag uitge-
reikt uit handen van Henk Kamp, 
demissionair minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Dit 
gebeurde tijdens het afscheid van 
Rinnooy Kan van de Sociaal Econo-
mische Raad (SER), waarvan hij zes 
jaar voorzitter is geweest. x

Commandeur

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Zondagmiddag 
omstreeks 16.30 uur werd de poli-
tie gebeld dat op het strand in 
Bloemendaal een man in de zee 
in problemen was gekomen. Toen 
agenten ter plaatse kwamen waren 
omstanders bezig de man, een 27-
jarige Haarlemmer, te reanimeren. 
Dit werd later overgenomen door 
ambulancepersoneel. De man werd 
overgebracht naar het ziekenhuis 
waar hij is overleden. x

Drenkeling

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bloemendaal - De Bloemendaalse 
Annemieke Fernhout (44) gooide in 
haar leven het roer om: ze maakte 
letterlijk en figuurlijk werk van haar 
droom en begon Hotel Bleecker. Het 
pand in hartje Bloemendaal, waar 
vroeger de ABN/AMRO Bank zat, werd 
stijlvol verbouwd tot een exclusief 
kleinschalig hotel met negen kamers 
en aanpandig een fitnessruimte. En 
met succes: nog voor de officiële ope-
ning, die afgelopen zaterdag plaats-
vond, waren alle kamers al helemaal 
volgeboekt.

door Louise Leupen

Fernhout komt oorspronkelijk uit 
de reclamewereld en de grafische 
industrie, waar ze full time werk-
te. Na de komst van haar twee kin-
deren ging ze part time werken, 
maar dat waren steeds minder uit-
dagende banen. Ze belandde op 
kantoor als administratief mede-
werkster en vond het daar prima 
en leuk, maar miste uitdaging. "Ik 
dacht: ik ben nu 40 plus, ik wil 
nog één keer iets. Ik wilde altijd 
al een bed & breakfast beginnen, 
maar niet in het buitenland zoals 
je wel eens op televisie ziet." Fern-
hout woont al lange tijd in Bloe-
mendaal en wilde hier niet weg. 
Toen het voormalige bankgebouw 

aan de Bloemendaalseweg te koop 
stond haalde haar man haar over 
om te gaan kijken want zelf had 
ze iets kleiners in gedachten. Maar 
de klik was er al bij binnenkomst: 
"Ik dacht: 'Ja, het kan wèl...'"

Handgemaakt
In het gebouw was dus eerst een 
bank gevestigd, met een compleet 
eigen technische installatie. Om 
er te kunnen verbouwen moest 
de vroegere architect eraan te pas 
komen om alles te kunnen ont-
koppelen. Daarna werden muren, 
vloeren en plafonds vernieuwd. 
Aan de achterkant was eerst een 
blinde muur met een paar raam-
pjes, die ging er helemaal uit. "We 
hebben de dragende muur opge-
vangen met stalen constructies 
waardoor we openslaande deuren 
en puien konden maken", vertelt 
aannemer Jasper Schippers. En 
trots: "Alles is ter plekke handge-

maakt, ook de meubels." En dat 
lukte allemaal in acht maanden 
tijd.

Brainstormsessies
En er werd een binnenhuisar-
chitecte ingeschakeld: Monique 
Stevens. Zij heeft destijds ook 
restaurant Fleurie verbouwd. Ste-
vens' streven is altijd om 'de basis 
kloppend' te maken: dat je prettig 
door het pand beweegt. Daarbij let 
ze op het licht, de materialen, de 
indeling en de kleur. Dit gebeurt 
al in de eerste bouwkundige fase. 
Op inspirerende wijze vertelt 
Stevens over de verbouwing. De 
samenwerking tussen Fernhout 
en Stevens begon met brainstor-
men: 'Wat wordt het concept?' 
En: 'Wat voor gastvrijheid wil je 
bieden?' Stevens: "Annemieke 
gaat het hotel in principe in haar 
eentje runnen dus bepaalde func-
ties moesten gekoppeld worden: 
het heeft geen zin om hier een 
receptiebalie neer te zetten; want 
ze kan niet hier achter die balie 
staan en tegelijkertijd daar achter 
de bar."

Ecologisch
In de brainstormsessies werd dui-
delijk dat wat ooit in gedachten 
was als een bed & breakfast, nu 
een ecologisch groen 'boutique-
hotel' ('exclusief hotel', red.) zou 
worden. Naast milieuvriende-
lijke maatregelen werd er voor 
ecologische materialen gekozen. 
Zo is de vloer bijvoorbeeld van 
afvaleiken. En de exclusiviteit 
zit 'm niet zozeer in de luxe van 
bubbelbaden maar in de rust en 
de ruimte, de grote kamers en 
badkamers, met de uitstraling 
van natuurlijke materialen die 
alleen maar mooier worden in het 
gebruik. Het was Stevens' idee om 
geen lange vloerdelen te leggen, 
maar om een mozaïekpatroon 
aan te houden, 'anders is het saai' 

Stoer en stijlvol
Opening hotel in voormalig bankgebouw

In de korte tijd dat Hotel Bleecker open is zijn er al gasten uit Canada, China, 
Amerika, Duitsland, Engeland en België geweest. Afgelopen zaterdag kwamen 
nietsvermoedend Nathalie (37) en Natalie (40) uit Rotterdam aan bij het hotel 
waarvoor ze geboekt hadden en kregen tot hun verrassing buiten al een feeste-
lijk drankje aangeboden en vonden toen door de drukte hun weg naar binnen. 
"Welkom in Hotel Bleecker. We hebben er best wel veel voor over gehad om dit 
een beetje te organiseren voor jullie!" zei de echtgenoot van Fernhout lachend en 
legde daarna de werkelijke situatie uit. Op de foto verder binnenhuisarchitecte 
Monique Stevens en uiterst rechts Annemieke Fernhout (Foto: Louise Leupen).

Niemand minder dan illusionist Hans Klok verzorgde buiten de openingsact 
(Foto: Louise Leupen). x

en dat is ook doorgevoerd in het 
maatwerk meubilair. Verder is er 
gewerkt met staal, glas, eiken en 
leem. Het resultaat is stoer en met 
een huiskamersfeer. 
Fernhout bedacht de naam. "Ik 
heb daarbij heel erg gekeken naar 
de geschiedenis omdat dit de oud-
ste buurt van Bloemendaal is." De 
naam verwijst naar het bleken van 
linnen, een vroegere plaatselijke 
ambacht. De kunst in de kamers 
heeft ook met de omgeving te 
maken: combi's van steeds een 

grote foto plus een schilderij, met 
het Halve Maantje als thema. En in 
de gangen hangt wisselend werk 
van regionale kunstenaars.
Op de officiële opening afgelopen 
zaterdag waren veel belangstel-
lenden afgekomen, waaronder 
ook veel buurtgenoten en mede-
ondernemers. "Een aanwinst voor 
Bloemendaal", vinden zij. Fern-
hout werd door hen overladen 
met de prachtigste bloemen en 
geschenken. x

bennebroek - Terwijl de leerlingen 
genoten van een welverdiende 
zomervakantie heeft het interi-
eur van de Willinkschool een 
flinke verbouwing ondergaan. De 
afgelopen zes weken is met man 
en macht gewerkt aan de ver-
nieuwing van het hoofdgebouw 
van de Willinkschool. Het karak-
teristieke gebouw, dat dateert uit 
1904, kon van binnen best een 
goede lik verf gebruiken. Ook zijn 
plafonds en vloeren vervangen. 
In de nieuwe kozijnen zit dubbel 

glas, wat samen met de al eer-
der geplaatste zonnepanelen het 
energieverbruik flink terug zal 
dringen. Een mooie kroon op dit 
alles is de nieuw geplaatste keu-
ken, waar de eerste schooldag de 
ouders al gezellig met elkaar van 
een kop koffie konden genieten. 
Kortom het team, de ouders en 
de kinderen zijn blij om weer aan 
een nieuw schooljaar te beginnen 
in zo'n mooi fris gebouw. x

Willinkschool weer fris

(Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Ontwikkelaar AM 
Vastgoed van Park Brederode 
heeft laten weten niet op tijd 
het rijks monumentale hoofd-
gebouw van het voormalige 
Provinciaal Ziekenhuis wind- en 
waterdicht te kunnen maken. De 
gemeente Bloemendaal heeft de 
ontwikkelaar een dwangsom van 

€ 5.000,- per week opgelegd met 
een maximum van € 100.000,- 
als dit niet voor 26 september is 
gebeurd. AM Vastgoed stelt nu 
minimaal twee maanden nodig 
te hebben om het dak van het 
gebouw waterdicht te maken en 
de ramen op de eerste verdieping 
te timmeren. x

AM Vastgoed heeft even geen haast

Hotel Bleecker (Foto: Louise Leupen).
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Haarlem,
FEEST! 30ste spirituele beurs

15 en 16 september 
open 12.00 - 17.00 uur toegang 5 euro

consulten 10 euro voor 20 min.

van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

www.nickysplace.nl
bel Nicole 06-41041509

Kom na school ook bij Robinson!
Robinson Kinderopvang opent op 
1 oktober 2012 een NSO in Overveen. 
Bij onze locatie ‘t Zijltje is veel  te beleven 
na school: spelen, muziek maken bij de 
Muziekschool, zwemles volgen bij een 
zwemschool in de buurt of gewoon even 
lekker chillen. Alles is mogelijk! 

Bel voor meer informatie of inschrijven 
023-70 70 107 

of kijk op www.robinson.nl 
U betaalt bij ons geen inschrijfgeld!

Op onze locatie ‘t Zijltje bieden we ook 
kinderdagopvang, er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Omgangsregeling en kosten
Omgangsregeling en met name de 
kosten van een omgangsregeling wil de 
gemoederen nog wel eens bezighouden.
In de veel voorkomende situatie waar-
bij de kinderen bij de moeder blijven 
en vader de kinderen zegge eenmaal 
per 14 dagen ziet en alimentatie be-
taalt, is het eenvoudig.
Vader haalt en brengt de kinderen en 
voor reis- en verblijfkosten wordt een 
vast bedrag in mindering gebracht in 
de berekening van de hoogte van de 
alimentatie.
Maar wat nu als vader geen alimentatie 
kan betalen?
Uitgangspunt is dat hij zelf de reis-
kosten van halen en brengen betaalt, 
alsmede de verblijfskosten van de 
kinderen.

Het ging feitelijk om € 10,- reiskosten, 
een bedrag dat de vader volgens de 
rechter prima zelf kon betalen.

Kortom, het is niet zwart-wit en de 
rechter heeft de ruimte om in bijzon-
dere gevallen de regeling met betrek-
king tot kosten te bepalen die redelijk 
wordt geacht.
Het echte probleem zit doorgaans niet 
in de kosten waarover wordt geproce-
deerd, maar in een verstoorde ver-
standhouding tussen de ouders.
De ruzie over enkele tientallen euro’s 
aan reiskosten per maand veroorzaakt 
dan onmetelijke schade bij de kinde-
ren.
Triest maar waar.
Het is ook aan de advocaat om de ou-
ders dat voor te houden en hun tot een 
redelijke oplossing te bewegen.

Maar dat is een uitgangspunt. In een 
geval waarbij moeder ziek was en een 
bijstandsuitkering had en de kinderen 
bij vader bleven, heeft het Gerechtshof 
bepaald dat de vader de kosten van de 
omgang diende te betalen.
Om een indruk van de omvang te ge-
ven: In dat geval is een bijdrage van 
€ 10,- per kind per dag bepaald.
In een geval waar de moeder met de 
kinderen naar Noorwegen emigreerde 
heeft de rechter bepaald dat de moe-
der voor 50% moest bijdragen in de 
reiskosten wanneer de kinderen in 
de vakantie naar vader in Nederland 
zouden gaan.
Maar de vader die in kort geding 
nakoming van een omgangsregeling 
vorderde alsmede dat de moeder de 
reiskosten zou betalen, kreeg ongelijk.

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren in 
Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Velser-
beek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.

Uit de praktijk van mr. Lotte Castelijns
Tanger Advocaten N.V.

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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haarlem/zandvoort - "Wensen en 
behoeften van klanten veranderen. 
Bij Rabobank Haarlem en Omstre-
ken bewegen we mee met deze ont-
wikkelingen. Zo zien we dat er meer 
gebruik gemaakt wordt van telefoon, 
internet en e-mail en dat daarmee het 
klantcontact toeneemt. Onze klanten 
willen bankieren op het tijdstip en de 
plaats dat het hen uitkomt. Wij gaan 
in deze beweging mee", aldus Sabine 
Ophorst, directeur Retail van Rabo-
bank Haarlem en Omstreken.

"Naar aanleiding van een herori-
entering op onze dienstverlening, 
sluiten er met ingang van 1 janu-
ari 2013 drie kantoren", vervolgt 
Ophorst, "te weten kantoor Zijl-
straat, Rivieraplein en Zandvoort. 
Daarnaast breiden we onze dienst-
verlening via de online kanalen 
telefoon, email en internet uit. 
Wij kunnen ons voorstellen dat  
klanten zich zorgen maken over 
het sluiten van de kantoren, maar 
we bieden volop alternatieven om 
toch dichtbij te blijven. Sterker 
nog; om eigenlijk nog dichterbij te 
komen."

Te denken valt alternatieven zoals 
verruimde openingstijden en een 
adviseur op afspraak. Ophorst: "We 
zijn een coöperatieve bank. Dat 
houdt in dat wij leden hebben die 
mogen meebeslissen. Onze leden 
waren het eens met de beslissing 
tot het sluiten van de kantoren, 
maar vonden het wel belangrijk 
dat we als bank zichtbaar blijven 
in die gebieden. Zo zijn we tot het 
besluit gekomen om vanaf 1 janu-
ari 2013 met mobiele adviseurs te 

gaan werken, die bij klanten thuis 
komen of ergens anders met hen 
afspreken voor een gesprek over 
bancaire zaken wanneer de online 
kanalen of een bezoek aan één van 
de kantoren niet tot de mogelijkhe-
den behoort. Op die manier hou je 
als bank een gezicht. Er zijn klan-
ten die dit belangrijk vinden."

Spreekuren
Naast de mobiele adviseurs, wor-
den vanaf 1 januari spreekuren 
gehouden in Schalkwijk en Zand-
voort. Onder andere in de buurt 
van het centrum en buurtcentrum 
en in Schalkwijk in het Cultureel 
Centrum en in het winkelcentrum. 
De spreekuren worden meerdere 
keren in de week georganiseerd. 
Hoe en waar precies, wordt nog 
besproken met verschillende par-
tijen. Ook gaat de Rabobank met 
een Geldexpres werken voor klan-

ten die minder mobiel zijn. Het 
geld wordt met deze dienst thuis 
bezorgd. De openingstijden voor 
de kantoren in Heemstede en Haar-
lem-Noord worden vanaf januari 
2013 verruimd. Deze kantoren zijn 
iedere werkdag geopend tot 18.00 
uur en op zaterdag van 09.30 tot 
14.00 uur. Daarnaast zijn er nog 
het advieskantoor aan de Dreef en 
de vestigingen in Bloemendaal en 
in de Grote Houtstraat.
Op alle locaties blijft het mogelijk 
om geld te pinnen, te weten in 
Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort 
en Heemstede. Over wijzigingen 
in de dienstverlening zoals safelo-
ketten informeren wij onze klan-
ten persoonlijk en bieden we een 
alternatief. Ophorst tot slot: "Mid-
dels bovengenoemde alternatieven 
verwachten wij iedereen te kunnen 
bedienen waar en wanneer het 
past." x

'Rabobank sluit vestigingen,
maar komt tevens dichterbij'

Meebewegen met nieuwe ontwikkelingen

Het kantoor in Zandvoort is één van de drie vestigingen van de Rabobank die per 
1 januari 2013 zal sluiten (Foto: www.ovmfotografie.nl).

aerdenhout - Zaterdag 8 september 
vond er een speciale reünie plaats 
op de Tijo van Eeghenschool. Van 
de oorsronkelijke 46 leerlingen van 
de klas van '59-'60 hadden er 28 de 
weg weten te vinden naar hun ver-
trouwde school. Na een rondleiding 
door het vernieuwde gebouw kon-
den de oud leerlingen volop bijpra-
ten over hoe het hen verder in het 

leven was vergaan. Onder het genot 
van een drankje en met een buffet 
werd de vrolijke bijeenkomst ver-
volgens voortgezet bij Kraantje Lek. 
Voor velen ook al een bekende plek. 
De nieuwe klassefoto is gemaakt op 
ongeveer dezelfde plaats als die van 
1960, in de oude schooltuin. x

De klas van '59-'60

(Foto: Cor van Iperen).

De gemeente Bloemendaal kondigde in het laatste Weekblad aan, dat de 
bewoners 'kosteloos' een 'Mind fulness training' kunnen volgen, wanneer 
ze last hebben van (werk)stress, spanningsklachten, piekeren, slaapproble-
men en vermoeidheidsklachten(een soort Haarlemmer olie dus).
Als dit een erkende therapie is, is dit een zaak voor de ziektekosten verze-
kering. Een gemeente dient zich bezig te houden met de basis voorzienin-
gen als wegen,riolering,vuilnis ophalen, groenvoorzieningen enzovoorts. 
Hiervoor betalen de bewoners de (zeer hoge) gemeentelijke belastingen. 
Deze zijn niet bedoeld voor de meest bijzondere subsidies, zoals onder 
andere deze training!
Indien de gemeente zich op zijn essentiële taken richt, hoeft men niet 
iedere keer allerlei trucs te verzinnen om een verhoging van die lasten 
zogenaamd te rechtvaardigen, zoals in diezelfde aankondiging ook weer 
het geval is met de rioolheffing.
Als de gemeente zich alleen op zijn normale taken richt zonder terug-
kerende lastenverhogingen zullen er heel wat minder stress, spannings-
klachten, piekeren, slaapproblemen enzovoorts voorkomen in onze mooie 
gemeente. 

R.C. van Essen x

De gemeente Bloemendaal als
ziektekosten verzekering

bloemendaal - Terwijl het land zich 
opmaakt om op 12 september een 
nieuwe regering te kiezen, wordt een 
week eerder op de Tijo van Eeghen-
school de leerlingenraad al geïnstal-
leerd door burgemeester Ruud Neder-
veen. De verkiezingen daarvoor waren 
voor de vakantie op 13 juni gehouden, 
nadat de kandidaten hun groepsgeno-
ten met posters hadden opgeroepen 
om op hen te stemmen.

door Ruud Vader

Als een vervolg op de actie 'raads-
lid in de klas' hebben de groepen 
4 tot en met 7 op 22 mei van twee 
raadsleden (Conny van Stralen, D66 

en André Burger, CDA) informatie 
gekregen over wat een leerlingen-
raad eigenlijk is en wat het lidmaat-
schap inhoudt. Daarnaast kregen ze 
tips over de te voeren campagne en 
hoe je ervoor zorgt dat er op kan-
didaten wordt gestemd. Net als de 
landelijke politici deden de kandida-
ten op school fraaie verkiezingsbe-
loften. Bijvoorbeeld meer aandacht 
voor muziek, meer buiten spelen bij 
mooi weer, luchtverfrissers bij de 
toiletten en grotere vissenkommen.

Besturen
De winnaars van de verkiezingen 
waren Pluis van Oppen en Jonah 
Philipsen (groep 5), Pleun van Oppen 
en Colin Caresani (groep 6) Puck van 
Oppen en Joost Schwarz (groep 7) 
en Roxanne Veen en Teun Burghout 
(groep 8). 
Die zullen als leerlingenraad 
gevraagd en ongevraagd advies geven 
aan de directie en op die manier mee 
helpen om de school te besturen. 
Net als de gemeenteraad er is om 
Bloemendaal te besturen. De burge-
meester toonde zich verheugd over 
de instelling van dit democratische 
orgaan: "Hierdoor zullen de leerlin-
gen er meer begrip voor krijgen hoe 
de democratie werkt en zullen ze 
beter zijn voorbereid op gemeente-
lijke en landelijke verkiezingen als 
ze later de stemgerechtigde leeftijd 
hebben bereikt."
Wie het wel en wee van de leerlin-
genraad wil volgen kan dat doen op 
www.tijovaneeghen.nl. x

Met eerlijke verkiezingen
Leerlingenraad Tijo van Eeghenschool

(Foto: Cor van Iperen).

heemstede - Huub van Vliet, sinds 
2008 lid van de gemeenteraads-
fractie van GroenLinks in Heem-
stede, wordt per 1 oktober opge-
volgd door Co Leuven. Door een 
onverwachte verhuizing naar 
Hoofddorp kan Van Vliet niet 
langer aanblijven als raadslid. Co 
Leuven is bestuurslid van Stopoz. 
Omdat een lid van de Raad niet 
tevens bestuurslid kan zijn van het 
bestuur van de openbare scholen 
in Heemstede heeft hij die functie 
per direct neergelegd. x

Wisseling

haarlem/regio - De Kamer van Koop-
handel organiseert op maandag 
24 september een gratis informa-
tieavond voor mensen die willen 
ontdekken of ondernemen dan 
wel handelen iets voor hen is. Op 
deze avond leert de Kamer van 
Koophandel de aanwezigen de eer-
ste tien stappen van het zelfstan-
dig ondernemen kennen. Door 
middel van kennisoverdracht, 
gesprekken met ondernemers en 
specialisten en een netwerkbor-
rel ontdekt men of een bestaan 
als ondernemer wellicht iets is. 
De avond vindt plaats van 19.00 
tot 22.00 uur in Het Open Huis 
aan de Professor Boumanstraat 
1a in Haarlem. Kijk voor het vol-
ledige programma en aanmelden 
op www.kvk.nl/ietsvoormij. x

Ondernemen?
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Gilde SamenSpraak Haarlem e.o. is een vrijwilligersproject dat 
Nederlanders en anderstaligen bij elkaar brengt om de Nederlandse 
taal en cultuur te delen. Ruim 200 vrijwillige taalcoaches bieden an-
derstaligen de mogelijkheid om op informele wijze de Nederlandse 
taal te oefenen.

Gilde SamenSpraak Haarlem e.o. is op zoek naar:

Vrijwillige Coördinatoren (m/v)
die anderstaligen en begeleiders inschrijven, koppelen, ondersteu-
nen, informatie en voorlichting geven en de taalkoppels (op afstand) 
ondersteunen.
Tijdsbeslag: 2 dagdelen per week 

Een vrijwillige Algemene Coördinator (m/v)
die naast bovengenoemde werkzaamheden, leiding geeft aan het 
team van 5 coördinatoren, contacten onderhoudt met maatschap-
pelijke organisaties, nieuwe ontwikkelingen volgt en verslag 
uitbrengt aan subsidiegevers.
Tijdsbeslag: minimaal 2 dagdelen per week.

Meer weten of een afspraak maken? www.gildehaarlem.nl 
Gilde Samenspraak: 023-5253804

spmtk@wxs.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem:  023-5314862

j.cornelissen@vwc-haarlem.nl

Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl
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overveen - De eerste expositie na de 
zomervakantie bij Achter de Zuilen, 
de tentoonstellingsruimte in het 
souterrain van het Bloemendaals 
gemeentehuis, laat schilderijen zien 
van Jeroen van der Velden (1972) met 
landschappen en stadsgezichten, en 
bronzen beelden van Ruud Zweypfen-
ning (1949) met onder andere vogels 
en stieren. De opening was afgelopen 
zondag.

door Louise Leupen

Van der Velden werd in zijn jeugd 
vooral geïnspireerd door de theatra-
le landschappen van Carel Willink. 
Later raakte hij gefascineerd door 
de filmische doeken van Edward 
Hopper. Voor Van der Velden is de 
sfeer heel belangrijk: "Ik gebruik 
bepaalde belichtingen, die hebben 
invloed op de sfeer. Als je mooi 
strijklicht hebt van één kant, dan 
kan dat er bijvoorbeeld erg toe bij-
dragen." Of als er in een landschap 
op één plek een bepaald licht is, dan 
wil hij dat graag laten zien.
Hij schildert thuis in Abcoude, 
maar ook elders, 'en plein air'. Hoe 
hij dan alles meeneemt? "Meestal 
werk ik buiten maar aan één doek, 
dat scheelt al." Hij werkt uitslui-
tend met olieverf en dat droogt 
niet snel. Op locatie is dat wel las-
tig maar daar heeft hij een manier 
voor gevonden: zijn schildersspul-
len doet hij in een rugzak en het 
doek laat hij ingeklemd zitten in 
zijn veldezel, die niet van hout is en 

daardoor lichtgewicht. Dat legt hij 
op zijn stuur en dan kan hij fietsen. 
Want om op goede locaties te komen 
gaat hij altijd op een vouwfiets, waar-
van hij het zadel ook als stoeltje kan 
gebruiken als hij schildert met een 
lager gezichtspunt.
Van der Velden zegt niet fijn-realis-
tisch te schilderen en vindt dat zijn 
schilderijen daarom goed samen-
gaan met de beelden van Ruud 
Zweypfenning, die een ruwe struc-
tuur hebben.
Beeldhouwer Zweypfenning is Haar-
lemmer. Hij studeerde af in de biolo-

gie en werkte vijftien jaar als weten-
schappelijk onderzoeker. In zijn 
vrije tijd was hij zich gaan verdiepen 
in allerlei beeldhouwtechnieken. In 
1993 heeft hij zijn werk vaarwel 
gezegd en zich toen helemaal toege-
legd op het vak van beeldhouwer. "Als 
kunstenaar heb je de ruimte om te 
dwalen, dat vind ik heerlijk." Zweyp-
fenning zegt geen prater te zijn. Een 
gedeelte van zijn kunst gaat over wat 
hem bezighoudt en over zijn gevoe-
lens. "Ik druk me uit via de kunst." 
Bij de keuze van zijn onderwerpen 
speelt zijn opleiding als bioloog 
duidelijk een grote rol. In het begin 
maakte hij veel vogels, die voor hem 
vrijheid symboliseerden. Later ook 
andere dieren, zoals stieren. "Ik ben 
dol op stieren." Ondanks hun grote 
gewicht vindt hij het heel elegante 
dieren. "Ze kunnen met een heel 
korte spurt op gang komen, stoppen 
en draaien. Dat vind ik fascinerend." 
Voor hem moet er altijd beweging 
in een beeld zitten; een beeld moet 
doorgaan of op het punt staan net 
iets te gaan bewegen, daarom laat hij 
de structuur heel grof, om de bewe-
ging te versterken.
Voor zijn beeldhouwwerk heeft hij 
veel gereedschap nodig: allerlei slij-
pers, frezen, verschillende boren 

Natuur als inspiratie
Nieuwe expositie bij Achter de Zuilen

Comitélid Jack Prins interviewde beide kunstenaars tijdens de opening afgelo-
pen zondag. Links Jeroen van der Velden en rechts op de foto staat Ruud Zweyp-
fenning (Foto: Louise Leupen).

Ondanks het warme weer was er 
belangstelling voor de kunst. Op de 
voorgrond een bronzen vechtstier 
van de Haarlemse kunstenaar Ruud 
Zweypfenning (Foto: Louise Leupen).

Impressies van een Keniaanse kustplaats gemaakt door Van der Velden vorig 
jaar. Links een beeld van Zweypfenning: 'De Secretarisvogel' (Foto: Louise Leu-
pen). x

en veel materiaal zoals was, gips en 
gravel. Hij heeft een atelier van tach-
tig vierkante meter en het zit zo in 
elkaar dat hij het 'iedere keer weer 
helemaal kan uitklappen, net zoals 
een vouwblaadje'. En doet het in de 
lucht voor met armgebaren: "Dan 
klap je dit uit en dan kan ik dat doen, 
en dàt berg je dan weer op en dan 

kan weer wat anders." De tentoon-
stelling is te zien tot en met zondag 
30 september. Openingstijden zijn 
donderdag tot en met zondag van 
13.00 uur tot 16.00 uur. De ingang is 
aan de achterzijde van het gemeen-
tehuis van Bloemendaal aan de Bloe-
mendaalseweg 158 in Overveen. De 
toegang is gratis. x

heemstede - De psychiater Herman van 
Praag schreef in 2011 een boek met 
de titel God, religie en ons brein. Van 
Praag is niet zo maar een psychiater. 
Hij schrikt niet terug voor tegendraad-
se standpunten en ligt regelmatig in 
de clinch met zijn vakgenoten. Zeker 
als het gaat om zaken als God, religie 
en ons brein. Op 20 september komt 
hij als gast naar Heemstede voor een 
discussieavond.

Van Praag is vooral bekend als de 
man die een brug slaat tussen het 
werk van de neuroloog en de psy-
chiater. De neuroloog hield zich 
bezig met het functioneren van de 
hersenen als onderdeel van het men-
selijk lichaam. De psychiater richtte 
zich op stoornissen in gedrag zoals 
depressies en psychoses. Van Praag 
ontdekte hoe chemische stoffen 
invloed hebben op het menselijk 
brein. Dat was het begin van de zoge-
naamde psychofarmaca, geneesmid-
delen om stemmingen en gedrag te 
beïnvloeden. Inmiddels betreurt 
Van Praag de grote rol van pillen 
in de psychiatrie. Hij bepleit meer 
aandacht voor psychotherapie en 
persoonlijke begeleiding.
Ook als het gaat om religiositeit 
neemt Van Praag een eigen stand-
punt in. In navolging van Freud zijn 
veel van zijn collega's van mening, 
dat het geloof in God een primitief, 
misschien wel ziekmakend, restant 
is van kinderlijke fantasieën. Die 
hang naar iets dat boven de mens 
uitstijgt, zien zij niet als iets waar-
devols, maar als iets dat om behan-
deling vraagt. Van Praag is het daar 
niet mee eens. Hij heeft zich uit-
voerig verdiept in de geschiedenis 
van Bijbel, Jodendom, filosofie en 
cultuur. Naarmate religie voor hem 
belangrijker werd, begon hij ideeën 
te ontwikkelen over het belang van 
zingevingsvragen in de psychiatrie. 

Naar zijn mening kan religiositeit 
het menselijk bestaan verbreden 
en verdiepen. Hij geeft toe dat het 
godsbegrip een leven kan verduiste-
ren en een rol speelt bij het ontstaan 
van depressies. Maar het voegt ook 
een (verticale) dimensie toe aan ons 
leven. En enig schuldgevoel kan vol-
gens hem heel louterend werken, 
mits het een mens niet totaal ver-
plettert.
Recent heeft Van Praag zich ook in 
de discussie gemengd over de vraag 
of onze geest - ons hoogst individu-
ele zelf - helemaal verdwijnt in het 
brein. Hersenonderzoekers bestude-
ren in hun laboratorium wat theolo-
gen eeuwenlang hebben aangezien 
voor geestelijke beleving. Zij zien 
dat in feite als niets anders dan wat 
sputterende hersencellen. Een neu-
robioloog als Dick Swaab trekt daar-
uit de conclusie dat God niet in de 
hemel zetelt maar in ons brein. Wij 
zijn ons brein, zo luidt de uitdagen-
de titel van zijn boek dat inmiddels 
vele drukken beleeft.
Van Praag stelt daartegenover dat 
bepaalde activiteit van onze hersen-
cellen wel kan resulteren in religi-
euze beleving. Maar die hersencel-
len zijn daarvan niet de oorzaak. 
Religiositeit heeft geen biologische 
oorsprong maar komt voort uit een 
psychologische behoefte aan godde-
lijke aanwezigheid. Juist het brein 
maakt het ons mogelijk die behoefte 
te bevredigen.
Het past bij Van Praag om dit stand-
punt niet behoedzaam en vragender-
wijs te ontwikkelen, maar nadruk-
kelijk en met kracht neer te zetten. 
Bovendien is hij een uiterst boeiend 
spreker. Dat belooft dus een interes-
sante avond te worden op donder-
dag 20 september om 20.00 uur in de 
Pauwehof, achter de Oude Kerk, aan 
het Wilhelminaplein in Heemstede. 
De toegang bedraagt € 5,-. x

God, Religie en ons Brein
Lezing door Herman van Praag

haarlem - Op dinsdag 25 september 
2012, van 20.00 tot 21.30 uur, orga-
niseert de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken een informatieavond 
over hoe je een leeskring kunt 
starten. De avond is gratis te bezoe-
ken en vindt plaats in Bibliotheek 
Centrum aan de Gasthuisstraat 32 
in Haarlem. Interesse in literatuur 
en schrijvers kun je met anderen 
delen in een leeskring. Ieder lid 
van de leeskring leest hetzelfde 
boek en je spreekt met elkaar af 
wanneer je bij elkaar komt om 
samen het boek te bespreken. 

Maar waar moet je aan denken als 
je een leeskring start? Hoe kun je 
een bijeenkomst organiseren? Op 
welke manier kom je aan boeken 
en informatiemateriaal? Op al 
deze vragen krijg je antwoord. Je 
kunt op deze avond met andere 
bezoekers een leeskring vormen. 
De Bibliotheek biedt het hele jaar 
actuele en klassieke leeskoffers 
aan voor je leesclub. Kijk voor 
meer informatie op www.biblio-
theekhaarlem.nl. x

Leeskringdate in de bieb

(Publiciteitsfoto).
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Ook altijd willen wonen op loopafstand van het 
strand, de zee en de duinen? Kom dan wonen in 
het Louis Davidscarré, in het gezellige centrum van 
Zandvoort met alle praktische voorzieningen binnen 
handbereik.

Is dit wat u zoekt en wilt u nu al zien hoe het wordt? 
Kom dan naar het verkoopevenement op 

. U vindt er een prachtige maquette 
van het project en er is een uitgebreide brochure 
met alle plattegronden van de woningen. 
Het verkoopteam van Louis Davidscarré zal het 
plan toelichten en vragen over de nog beschikbare 
woningen beantwoorden. 

Verkoopevenement 
zaterdag 22 september 11:00-14:00 uur

Tussen  bent u van harte 
welkom in onze feestelijke tent op de bouwlocatie 
met ingang aan het Louis Davidscarré (tegenover 
de bibliotheek) in Zandvoort.

 60 appartementen van 71 m² tot 130 m²
 7 herenhuizen van 141 m²
 woningen vanaf € 180.500,- v.o.n. 

 tot € 349.000,- v.o.n.
start bouw najaar 2012

 parkeerplaatsen vanaf € 22.500 v.o.n.

kijk op de site voor alle actievoorwaarden

LDC-wonen.nl

Zandvoortselaan 179, Heemstede

Nog dit weekend
lekker nazomeren...
Loungesets (inclusief kus-
sens), tafels, bankjes, stoe-
len, etc. Nu direct leverbaar

Normaal alleen via 
Internet, nu in

tijdelijke showroom

Voor binnen   en buiten

Geopend: do t/m za 10:00 - 17:00 uur

serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:
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vogelenzang - Twee dienstmeisjes en 
een vrolijke pastoor staan in de hal van 
Villa Leyduin om het publiek welkom 
te heten. Buiten spelen kinderen oud-
Hollandse spelletjes en in een van de 
bovenkamers houdt het echtpaar Van 
Lennep audiëntie. Afgelopen week-
end, tijdens het Open Monumenten-
weekend, was het fraai gelegen pand 
uit 1921 open voor publiek en daar 
werd gretig gebruik van gemaakt.

door Christa Warmerdam

De dagen kregen een extra mooi 
randje door het schitterende weer 
maar ook en niet in het minst door 
het optreden van de acteurs van 
toneelvereniging Door Vriendschap 
Bloeiend (DVB) uit Vogelenzang. 
Lilian Ryan van DVB geeft beide 
dagen rondleidingen als 'Daniëlle 
Dorhout Mees'. Ze doet dit samen 
met 'haar moeder' (gespeeld door 
Conny van Arnhem). Ryan legt uit: 
"Boven zitten Nard en Lenny Mense 
als het echtpaar Van Lennep. Jacob 
van Lennep heeft hier nooit echt 
gewoond maar hij heeft gezorgd 
door middel van waterleidingen 
dat mensen hier schoon drinkwa-
ter kregen." Ryan is verbaasd over 
hoe groot de belangstelling voor de 
rondleidingen is. Overal in het huis 
zijn de bezoekers te vinden. Tot op 
de zolder aan toe, vanwaar je een 
prachtig uitzicht hebt over de wei-
landen en in de verte Heemstede en 
Bennebroek. En vanwaar je alle fiet-

sers kan zien aankomen die deze 
zonnige dag aangrijpen om de Villa, 
die voor het eerst te bezichtigen is, 
met een bezoekje te vereren.

Samenwerking
Landschap Noord-Holland is blij 
met de samenwerking met de 
toneelvereniging uit Vogelenzang. 
De toneelvereniging is in 1929 
opgericht en kwam voort uit de 
Katholieke Arbeiders Bond. Het 
doel was het opluisteren van feest-
avonden van de Bond. Het is nog 
steeds een bloeiende vereniging 
en er is zelfs een jeugdafdeling. De 
kinderen die bij Villa Leyduin in 
oud-Hollandse kleding buiten aan 
het spelen zijn, zijn allemaal lid 
van de jeugdafdeling. Twee maal 
per jaar, eind november en eind 
maart staat de toneelvereniging op 
de planken van het dorpshuis van 
Vogelenzang. De extra 'voorstelling' 
op Leyduin bevalt de acteurs goed. 
Lachend laat voorzitter Nard Mense 
weten: "Het staat leeg dus wij wil-
len hier best wel elke week komen 
repeteren hoor." Extra prettig voor 
Landschap Noord-Holland is dat de 
tuinman/acteur echt onkruid aan 
het wieden is in zijn historische 
kledij.
De Villa op Landgoed Leyduin is na 
een jarenlange periode van verhuur 
vrij gekomen. Het is de derde villa 

met deze naam. De eerste heeft 
een stukje verderop gestaan en ver-
dween in 1804. De tweede villa Ley-
duin werd in 1874 waarschijnlijk op 
dezelfde plek gebouwd als de eerste 
villa en is in 1920 gesloopt.
De Villa is op het laatst in gebruik 
geweest als woning en kantoor. Het 
gebouw ziet er van binnen schitte-
rend onderhouden uit en kan zo 
betrokken worden. Opvallend zijn 
de oude 'natte groepen'. De badka-
mer en de toiletten zijn nog voor-
zien van historische elementen. 
Maar er is 'gewoon' elektriciteit en 
verwarming in het hele huis. Land-
schap Noord-Holland beraadt zich 
nog op een nieuwe bestemming. 
Andere mogelijkheden dan ver-
huur of verkoop aan particulieren 
of bedrijven zijn mogelijk. Particu-
lieren kunnen het pand voor drie 
miljoen euro kopen maar de Stich-
ting Landschap Noord-Holland geeft 
de voorkeur aan een functie waarbij 
het publiek in enige vorm van de 
Villa gebruik kan maken.
Lilian Ryan heeft wel een idee waar 
de Villa geschikt voor zou kunnen 
zijn: "Dit is een volmaakt pand voor 
een Hospice. De omgeving, de uit-
straling, de rust en het pand, alles 
is zo mooi hier. Het is voor ongene-
selijke zieke mensen een perfecte 
plaats om hun laatste weken door 
te brengen."
Kijk voor informatie op www.land-
schapnoordholland.nl/nieuws/villa-
zoekt-bestemming. x

Acteurs geven extra cachet aan
Monumentendag Villa Leyduin

Open Monumentenweekend: Villa Leyduin Vogelenzang

Het echtpaar Van Lennep met moeder en dochter Dorhout Mees (Foto: Christa 
Warmerdam).

Ook de jeugdleden van Door Vriendschap Bloeiend leverde een bijdrage (Foto: 
Christa Warmerdam). x

heemstede - Zaterdag 8 september 
werd de nieuwe spannende thriller 
Kroongetuige van Marc Josten en Rob 
Smits gepresenteerd bij Boekhandel 
Blokker in Heemstede. Strafpleiter 
Mr. Gerard Spong nam het eerste 
exemplaar in ontvangst.

Opsporingsambtenaar Denise de 
Wit - slim, street smart, sexy en tot 
haar eigen frustratie soms kwets-
baarder dan ze zelf zou willen - zet 
haar tanden in een grote vastgoed-
fraudezaak. Algauw is ze haar leven 
niet meer zeker...
De eigenwijze en koppige opspo-
ringsbeambte Denise de Wit doet 
onderzoek naar een Amsterdams 
vastgoedbedrijf waarvan de eige-
naar wordt verdacht van leidingge-
ven aan een criminele organisatie. 
Om aan informatie te komen, ver-
leidt ze - tegen alle officiële regels 
en haar moeders goedkeuring in 

- schaamteloos een knappe archi-
tect die sinds kort voor het bedrijf 
werkt: Tom Zandberg. Maar haar 
plan mislukt. Wanneer de accoun-
tant van het vastgoedbedrijf op 
brute wijze wordt vermoord, beseft 
Denise tot haar afschuw dat er een 
lek moet zitten in haar eigen poli-
tieorganisatie. Ze besluit om zelf 
de weduwe en de kinderen van de 
accountant, die de schaduwboek-
houding van het bedrijf in hun 
bezit hebben, uit handen van de 
criminelen te houden. Daarmee 
verandert haar leven radicaal. Een 
race tegen de klok begint, die haar 
door Turkije, Griekenland en Zuid-
Frankrijk voert en waarin ieder-
een, tot aan de CIA toe, zijn eigen 
belangen probeert veilig te stellen. 
Denise komt tot de ontdekking dat 
je het kwaad alleen kunt bestrijden 
als je eerst hebt afgerekend met het 
kwaad in jezelf. x

'Kroongetuige voor Spong'
De nieuwe Josten en Smits

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Op zaterdag 29 septem-
ber vindt in de Krocht in Zandvoort 
een filmavond plaats. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
kunnen bezoekers genieten van 
mooie oude en nieuwe beelden van 
de Zandvoortse Reddingsbrigade. 
De filmavond is een onderdeel van 
het 90-jarig jubileum. Te zien valt 

hoe de vrijwilligers in de beginjaren 
hun werk deden. En komen nieuwe 
en oude bekenden en acties langs. 
Ook het nieuwste materieel wordt 
getoond. Cor Draijer en Eric Bruntink 
tekenden voor het script. De voice 
over is van Pieter Joustra. Aanvang 
is 20.00 uur de Krocht aan de Grote 
Krocht 41 in Zandvoort. x

Filmavond reddingsbrigade

santpoort-noord - Met een weelderi-
ge penseelvoering schildert de Haar-
lemse kunstenaar Wim Zuiderveld 
zijn kleurig en gelaagde werk. Je ziet 
nooit helemaal wat je ziet en je fanta-
sie slaat op hol. Geheimzinnig, stem-
mingsvol, kleurrijk en met diepte.

door Paula Blom

Niet toevallig dus dat in zijn werk 
de invloed van klassieke muziek 
een belangrijke inspiratiebron 
vormt. Zijn expositie in 't Mosterd-
zaadje is net als vorig jaar een ode 
aan de klassieke muziek. Op zijn 
schilderijen vermeldt hij de bron 
van zijn werk, zoals bijvoorbeeld 
het dynamische en feestelijke schil-
derij waarin Chopin in vorm en 
kleur wordt uitgedrukt. De muziek 
wordt via het oog haast voelbaar. 
Ook komen er wat pastels van land-
schappen te hangen.
Wim Zuiderveld (1950) exposeert 
regelmatig in den lande en zijn ten-
toonstelling die hij eerder in 't Mos-
terdzaadje liet zien bracht zoveel 
enthousiaste reacties teweeg, dat 
het nieuwe seizoen weer met zijn 
kunst begint. Zijn atelier is in 
Amsterdam. Hij werkt tevens in 

opdracht en geeft privé lessen.
De expositie is te bezichtigen voor 
en na afloop van de concerten op 
de vrijdagavond en zondagmiddag 
en op afspraak met de kunstenaar 
zelf, tel. 06-15171703. 't Mosterd-
zaadje ligt aan de Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een ode aan de muziek

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Zondag 16 september 
vieren alle kerken van Bennebroek 
en Vogelenzang gezamenlijk de 
Vredeszondag. Dit is een oecume-
nische viering in de Jozefkerk in 
Bennebroek. Het thema is 'Ener-
gie voor vrede'. Voorgangers zijn 
pastor Ans Dekker en ds. Jolien 
Nak. Een gelegenheidskoor met 
zangers uit alle vier de kerken zal 
de viering opluisteren. Natuurlijk 
is er ook een programma voor de 
kinderen en zij zullen met elkaar 
nadenken over de schepping en 
de verantwoordelijkheid voor de 
natuur. De dienst begint om 10.00 
uur. x

Vredeszondag
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Bridgecursus 1
Vanaf maandag 17 september om 19.30 uur.
Gediplomeerde bridgedocent. Max 28 pers.

Reageer snel!
Het Oude Dorpshuis

Donkerelaan 20 Bloemendaal 
023 -525 66 70

Wij zijn er klaar voor, u ook !!!

Nu uw lidmaatschap 
verlengen.

Maand september 
gratis sporten!!!

3 maanden:  Nu € 99,00 euro p.p.  
(en september gratis).

6 maanden:  Nu € 189,00 euro p.p.
(en september gratis).

12 maanden:  Nu € 275,00 euro p.p.
(en september gratis).

Alle abonnementen: onbeperkt fi tness en groepslessen. 
Squash in de daluren (ma t/m vrijdag tot 

18 uur en weekend gehele dag).
Groepslessen zie www.squashhaarlem.nl voor het rooster.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 
maandag 17 september 2012.

Hierna betaalt u de reguliere prijs!! (zie website).

Kom snel langs en profi teer mee van 
deze aanbiedingen!!!

TIBETAANSE yoga
Lichamelijke oefeningen, ontspannen  en 
meditatie, om plezier en tevredenheid in 
jezelf te herontdekken. 
Start nieuwe cursus dinsdagavond. 
Inlichtingen en opgave 023-5748533

06-23604844

TaiChi
Ontwikkel je lichaams-geest 
coördinatie, leer je zelf te kalmeren 
en wordt minder angstig.

Elke dinsdag van 20:00 - 21:30 uur, 

van september t/m juli.

Gymzaal van de Jacobaschool, 
Lanckhorstlaan 9, 2101 BA Heemstede. 
Voor meer informatie:
06 - 460 98 468
email: pschalkx@gmail.com

Geschikt voor alle leeftijden.

Open dag 18 september 20:00 uur

Beweeg voor uw gezondheid
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santpoort-noord - Zondag 16 septem-
ber om 15.00 uur hoort het publiek 
in 't Mostedzaadje de pianist Vital 
Stahievitch met een pianoconcert 
van Schumann uitgevoerd met Music 
Minus One orkestbegeleiding. Met 
veel succes deed Vital Stahievitch 
dit eerder. Het publiek zal zich in een 
grote concertzaal wanen. Ook op het 
programma twee impromptu's van 
Schubert en de vijfde pianosonate 
van Prokofiev.

door Paula Blom

Regelmatig betreedt Vital Stahie-
vitch de grote podia in binnen- en 
buitenland, maar hij blijft Sant-
poort trouw. En met het pianocon-
cert opus 54 van Schumann, waarin 
Vital het opneemt tegen een heel 
orkest uit een geluidsinstallatie, 
krijgen de bezoekers in 't Mosterd-
zaadje een totaal nieuwe beleve-
nis voorgeschoteld. Zijn ervaring 
als solist met orkest is inmiddels 
enorm groot en op deze manier kan 
hij zichzelf ook eens als concertpia-
nist presenteren. Het is een van de 
mooiste pianoconcerten ooit. Op de 
première speelde Clara Schumann 
de pianopartij. De muziek is roman-
tisch, vol van liefde, passie en ver-
langen.
Dit allemaal na de pauze, want Vital 
opent het concert met twee intieme 
en lyrische stukken van Schubert. 

Vervolgens de vijfde sonate van 
Prokofiev, die eigenlijk klinkt als 
Poulenc, met wie Prokofiev goed 
bevriend was. Na de Russische 
revolutie in 1917 ging hij naar 
Frankrijk en schreef hij balletmu-
ziek voor Diagilev's Ballet Russe. De 
vijfde pianosonate is lyrisch, zacht 
en bijna impressionistisch. In 1950 
veranderde Prokofiev in zijn meer 
bekende stijl het eind van het laat-
ste deel.
Pianist Vital Stahievitch (1980) stu-
deerde in Minsk aan het Nationale 
Muziek College. In Nederland stu-

deerde hij cum laude af bij Håkon 
Austbø en Naum Grubert aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Door het winnen van verschillende 
prestigieuze prijzen in binnen- en 
buitenland zat Vital afgelopen 
jaren op podia van grote zalen over 
de hele wereld. Na auditie in 2011 
werd Vital Stahievitch samen met 
de mezzosopraan Ruth Willemse 
toegelaten tot de Vrienden van het 
Lied. 't Mosterdzaadje is te vinden 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, tel. 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. De toegang is vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. x

Hij blijft Santpoort trouw
Pianoconcert van Schumann door Vital Stahievitch

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - In de roerige tijd 
tussen de twee wereldoorlogen ont-
stond een veelheid aan muzikale stij-
len en stemmingen. Het Eisler Trio laat 
op vrijdag 14 september om 20.00 uur 
in 't Mosterdzaadje de muziek uit het 
interbellum horen.

door Paula Blom

Bauwien van der Meer (sopraan), 
Annedee Jaeger (gitaar) en Joris van 
Haaften (cello) brengen de muziek 
uit Europa en Zuid-Amerika samen. 
In de uitzonderlijke combinatie 
van zang, gitaar en cello, die elkaar 
prachtig aanvullen wordt muziek 
uitgevoerd van Massenet, Villa 
Lobos, Hans Eisler en Kurt Weill. Zij 
schrijven hun eigen bewerkingen, 
waarvoor zij in de pers geroemd 
worden.
De grimmigheid waarmee Europa 
in de jaren '30 af stevende op een 

crisis, vormt een groot contrast met 
de sfeer van 'saudade', een zoet ver-
langen in het Zuid-Amerikaanse. 
Deze contrasterende sferen vor-
men de basis van het programma 
Es wechseln die Zeiten. De twee 
werelddelen komen samen met het 
lied Youkali van Weill.
Bauwien van der Meer, Annedee 
Jaeger en Joris van Haaften vormen 
sinds 2011 het Eisler Trio (www.
eislertrio.com). Bauwien studeerde 
aan het Koninklijk Conservatorium 
te 's-Gravenhage, Annedee en Joris 
aan het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Es Wechseln die Zeiten

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op 16 september gaan de 
alom bekende Theeconcerten in de 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede weer van start. Aanvang 
is 15.00 uur voor een concert zonder 
pauze, de deurcollecte en daarna in 
de naastgelegen Pauwehof thee, kof-
fie en gebak.

Op 16 september treed het vrou-
wenkoor Malle Babbe onder lei-
ding van Leny van Schaik op. Malle 
Babbe heeft geen programma, het 
is een samenspel tussen dirigent en 
publiek en een ieder die het koor al 
eerder gehoord heeft weet dat dit 
altijd een succes is.
Een vast onderdeel is een aantal 
stukken uit de film: Paradise Road, 
met de Song of Survival als sound-
track. Deze film gaat over een 
Japans interneringskamp op Suma-
tra waar de vrouwen met een 'stem-
menorkest' probeerden de moed 
erin te houden. Leny van Schaik 
was indertijd als musical director 
bij deze film betrokken.

Na afloop van dit uur is er de deur-
collecte om de onkosten te bestrij-
den; na aftrek van de kosten gaat 
het restant naar het Restauratie-
fonds van de Oude kerk. Na afloop 
is men zoals gezegd welkom voor 
koffie, thee en gebak in de naastge-
legen Pauwehof. x

Vrouwenkoor Malle Babbe in
de Oude Kerk in Heemstede

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op woensdag 19 septem-
ber treedt de Heemsteedse Latin 
& Jazz zangeres Yvonne Weijers 
op met haar vaste pianist Cajan 
Witmer met wie ze ook haar cd 
All Night Long heeft opgenomen. 
De Rotterdammer Han Slinger 
speelt contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoon. Het optreden is 
van 19.00 tot 22.00 uur in Brasse-
rie van Beinum aan het Klokhuis-
plein, naast de Philharmonie. Zie 
ook www.yvonneweijers.nl. x

Jazzklup

heemstede - Op donderdag 27 sep-
tember van 19.45 tot 21.45 uur 
houdt koor Encore een open 
repetitieavond in de aula van de 
Haemstede-Barger School aan de 
Koediefslaan 73 in Heemstede. 
Encore is een gemengd koor dat 
bestaat uit dertig zangers (m/v) uit 
de regio, die onder leiding van diri-
gent Bram Biersteker elke week de 
sterren van de hemel zingen. Het 
repertoire varieert van eenvoudig 
tot pittig, van klassiek tot pop en 
van vrolijk tot adembenemend. 
Het koor repeteert wekelijks op 
donderdagavond van 19.45 tot 
21.45 uur in de Haemstede-Barger 
School. 
Het resultaat van een jaar hard 
werken was afgelopen zaterdag 
goed te horen tijdens twee optre-
dens bij het Korenlint in Haar-
lem. Voor het nieuwe seizoen zou 
Encore graag het koor willen ver-

sterken met een aantal tenoren, 
bassen en hoge sopranen. Geïn-

teresseerden die een keer willen 
meezingen of luisteren, zijn wel-
kom op 27 september. 

Meer informatie is te vinden op 
www.koor-encore.nl. x

Zing of luister mee

(Archieffoto).

haarlem/regio - Op zaterdagmiddag 
15 september van 13.00 tot 17.00 
uur is er een open dag van de afde-
ling muziek van Hart. Bezoekers 
kunnen muziekinstrumenten pro-
beren, kennismaken met docenten 
en inschrijven. Ook is er een open 

repetitie van het nieuwe Haarlems 
Overdag Orkest. De open middag 
vindt plaats bij Hart in de Egelantier 
aan de Gasthuisvest 47 in Haarlem. 
Zie ook www.hart-haarlem.nl. x

Open dag Hart muziek

(Publiciteitsfoto).

overveen/regio - Projectkoor 023 
onder leiding van dirigent Felix 
van den Hombergh zoekt ervaren 
zangers voor een komend project 
met oude muziek uit de Spaanse 
barok. Vooral mannen worden 
aangemoedigd zich te melden. 
Audities zijn op vrijdagavond 
14 september aanstaande. Een 
beperkt aantal repetities vindt 
plaats in Overveen op wisselen-
de dagdelen vanaf eind oktober. 
Zangers worden geacht thuis de 
muziek in te studeren en alle repe-
tities aanwezig te zijn. Afsluitende 
concerten met orkestbegeleiding 
staan gepland op 9 en 10 februari 
2013. Kosten voor deelname aan 
het hele project bedragen € 140,-
. Meer informatie over audities, 
data en aanmelden is mogelijk via 
op www.projectkoor023.nl. x

Projectzangers
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Audi A1 1.4 TFSI Automaat S-Line 11.000 km 2011

Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat S-Line 9.800 km 2011

Audi Q5 2.0 Hybrid S-Line 6.000 km 2011

Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 68.000 km 2009

BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011

BMW 530D GT High Exe 68.000 km 2009

BMW 530D Touring X Drive High Exe 24.000 km 2011

BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007

Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren  nieuw model 100 km 2012

Chrysler Crossfire 3.2 V6 19.000 km 2008

Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001

Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009

Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio nieuw model 29.000 km 2010

Jeep Wrangler 4 deurs 5 stuks 2007 - 2012

Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010

Lexus RX 450 Hybrid 4x4 500 km 2011

Mercedes-Benz SLS AMG 600 km 2011

Mercedes-Benz ML 63 AMG 39.000 km 2006

Mini Cooper S 54.000 km 2008

Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat 18.000 km 2011

Porsche 911 PDK nieuw model 1.500 km 2012

Porsche Boxster S Tiptronic 9.000 km 2008

Porsche Cayenne S nieuw model 31.800 km 2011

Porsche Panamera PDK 27.000 km 2011

Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009

Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006  

Volkswagen Touareg 3.0 Hybrid High Line 15.000 km 2011

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

voor € 15,00 excl. BTW
Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneel-
schuur en Filmschuur, tel. 023-
5173910 en www.toneelschuur.nl. 
Tevens Kaartverkoop bij Start at 
Rabobank, Grote Houtstraat 5 in 
Haarlem.  Voor openluchtheater 
Caprera in Bloemendaal: www.
openluchttheaterbloemenddaal.nl 
en 023-5250050.

Vrijdag 14 september

Het Eisler Trio

20.00 | Bauwien van der Meer - 
sopraan, Annedee Jaeger - gitaar 
en Joris van Haaften - cello. Breed 
scala aan muzikale stijlen en 
stemmingen uit het Interbel-
lum. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Four Man One Bass

21.00 | Band uit Amsterdam, 
bestaande uit muzikanten met 
diverse muziekinvloeden en inspi-
raties. Strandpaviljoen Storm8, 
Strandafgang Paulus Loot 8 in 
Zandvoort. Gratis entree.

Casual Casino

21.00 | Een speciale coverband, 
de heren komen namelijk altijd 
strak in pak. De vier bandleden 
komen uit verschillende muziek-
stijlen: pop, jazz en soul en al die 
invloeden stoppen ze in Casual 
Casino. € 5,- [18+ en legitimatie 
verplicht]. Holland Casino Zand-
voort.

Patronaat

21.00 | Garda [D]. Muzikaal col-
lectief uit de buurt van Dresden, 
gespecialiseerd in akoestische 
folkmuziek. Gratis in het Café.

Zaterdag 15 september

Antiekmarkt

09.00 | Antiekmarkt op de Dreef 
in Haarlem. Proef de sfeer en ga 
op ontdekking in de tijd.

Orgelconcert

15.00 | Orgel en piano: Jaap 
Stork speelt werken van Vierne, 
Boëllmann, Langlais en Debussy. 
Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 in Haarlem.

Patronaat

20.00 | Grote prijs van NL Bands: 
Halve finale. € 8,50. Kleine Zaal. 
21.00 | Reggae Movement & Slinky 
Drops Promotion present: Boom 

Table Splash. Gratis in het Café.

Zondag 16 september

Brazilian Afternoon

14.30 | Josee Koning samen Hans 
Vroomans - piano, Daniel de 
Moraes - gitaar, Boudewijn Lucas 
- bas, Enrique Firpi - drums, Bart 
Fermie - percussie en zangstuden-
ten van Amsterdams Conservato-
rium. Speciaal programma met 
heerlijke Braziliaanse muziek, 
van lome bossa nova tot opzwe-
pende samba. € 17,50. Theater 
Caprera.

Theeconcert

15.00 | Vrouwenkoor Malle Babbe 
o.l.v. Leny van Schaik. Gratis [na 
afloop collecte]. Oude Kerk, Wil-
helminaplein in Heemstede.

haarlem - Op vrijdag 21 september, 
aanvang 20.30 uur, speelt Golden 
Palace de première van Rampentrai-
ning voor Stewardessen in de Toneel-
schuur te Haarlem. De voorstelling 
is daar van woensdag 19 tot en met 
zaterdag 22 september te zien. Vlie-
gen is één van de veiligste vervoer-
middelen, maar stel nou dat het mis 
gaat? Hoe begeleid je de passagiers 
naar de overkant? In Rampentraining 
voor Stewardessen leren elf stewar-

dessen hoe ze ten alle tijden een 
geruststellende glimlach een gerust-
stellende glimlach tevoorschijn kun-
nen toveren.

De stewardess is het visitekaartje 
van de luchvaartmaatschappij. 
Aan haar lees je af of het vliegtuig 
betrouwbaar is, of die turbulentie 
wel normaal is en of de brandlucht 

een reden is om in paniek te raken. 
In Rampentraining voor Stewardes-
sen ondergaan de dames een training 
die meer en meer de vorm aanneemt 
van een keiharde rampensimulatie. 
Een ladder in de panty of een gebro-
ken nagel is voor een stewardess op 
zich al een drama, maar het is nog 
niks vergeleken bij de rookwolken, 
explosies en vloedgolven waar zij in 
deze voorstelling aan worden bloot-
gesteld. Tenslotte zijn dit de vrouwen 

die ons moeten bijstaan voor, tijdens 
én na het neerstorten.

Golden Palace
Golden Palace maakt energieke, 
humoristische voorstellingen met 
veel fysieke actie. Rampentraining 
voor Stewardessen was eerder de 
te zien tijdens Over het IJ Festival 
2011 waar het een grote hit was bij 
het publiek. De voorstelling wordt 
gespeeld door Suzan Boogaerdt, Julia 
van de Graaff, Wies Fest, Kiki Jaski, 
Liselore Knigge, Eva Kijlstra, Naomi 
Macdonald, Rianne Meeboer, Mar-
jolein Roeleveld, Anneke Sluiters, 
Nathalie Smoor, Dionne Verwey, Wil-
lemijn Zevenhuizen. Ingrid Kuijpers 
regisseert.

Mail & win
Wat zit er in het koffertje van een ste-
wardess die op rampentraining gaat? 
Nagelschaartje? Ducktape? Lippen-
stift? Reservewiel? Paperclips? Onder 
de leukste, gekste en meest originele 
inzendingen verloten Golden Palace 
en de Toneelschuur vrijkaarten voor 
de première op vrijdag 21 september. 
Een antwoord kan nog tot en met zon-
dag 16 september gemaild worden 
naar publiciteit@toneelschuur.nl.

Data & prijzen
Rampentraining voor stewardessen: 
woensdag 19 tot en met zaterdag 
22 september, aanvang 20.30 uur. 
Toneelschuur, Lange Begijnestraat 
9 in HH Haarlem. Kaarten kosten € 
18,50 (CJP en Studenten € 14,50 en 
Vrienden € 16,50). Kaarten kopen 
kan via www.toneelschuur.nl of via 
023-5173910 (dagelijks van 13.30 
tot 21.45 uur). x

'Maar stel nou dat het mis gaat?'
Première Rampentraining voor Stewardessen in Toneelschuur

(Foto: Ben van Duin).

bloemendaal aan zee - Op zondag 23 
september om 20.00 uur nodigt 
Karin Bloemen iedereen uit om 
een bijzondere 'Special Summer 
Night' bij te wonen. Cabaret, haar 
heerlijke humor en zomerse sket-
ches maken deze zondag tot een 
onvergetelijk avondje uit. Onder 
het genot van een zomers drank-
je; lekker een avondje genieten 
met Karin. In Beachclub Bloo-
mingdale in Bloemendaal aan Zee 
zal Karin 'A match made on the 
Beach' ten gehore brengen. Karin 
maakte meteen tijd om een aan-
tal korte vragen te beantwoorden 
over deze speciale zomeravond.

Wat betekent de zomer voor jou?

"Zomer betekent vrije tijd en 
vakantie; lekker bruin worden, 
even geen zorgen, geen werk 
Meestal wel 4 weken!!!" 

Wat is jouw ultieme zomerdrankje?

"Koude cola (geen light!) met ijs, 
heerlijk!"

Wat is jouw link met Bloomingdale 
Beach?

"Dat zijn de opnames voor 
100%TV geweest én de fijne her-
inneringen aan lange strandwan-
delingen met de kinderen. Het 
ziet er daar geweldig uit! Sfeer is 
goed met goede drankjes en hap-
jes, altijd fijn om even op zo'n 
loungebank weg te zakken..." 

Special Summer met Karin Bloe-
men, dat op zondag 23 september 
in Bloomingdale plaatsvindt. Wat 
mogen wij hiervan verwachten?

"Mooie liedjes, goede grappi-
ge conferences en mooie kos-
tuums.."

Wat verwacht jij er zelf van?

"Vooral dat we het leuk hebben 
met z'n allen! Dit zijn de leukste 
optredens in een jaar; zeker door 
de mooie locatie die maf is in 
combinatie met theater."

Wat zijn volgens jou de beste 
ingrediënten om er een onvergete-
lijke avond van te maken?

"Mooi weer, goedgemutst publiek 
en ik moet gewoon mijn stinken-
de best doen!" 

Wat hoop je dat al jouw fans op 
deze avond met zich meebrengen?

"Een goed humeur, en uiteraard 
zin in een avondje theater met 
veel zand en een lekkere borrel." 

Zondag 23 september, aanvang 
20.00 uur in Beachclub Bloo-
mingdale aan de Zeeweg 94 in 
Bloemendaal aan Zee. Kaarten á 
€ 17,50 zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar via de VVV Haarlem, 
via www.stobc.nl en via www.
bloomingdalebeach.com en kos-
ten aan de deur € 20,-. x

Een 'Special Summer Night'
Met Karin Bloemen in Bloemendaal aan Zee

(Foto: Nick van Ormondt).
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Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. is sinds 1975 gespecialiseerd in het aanpassen van auto’s/ 
busjes voor rolstoelgebruikers en het realiseren van individuele aanpassingen in personen-
auto’s voor mensen met een functiebeperking.
Daarnaast timmert Bierman de laatste jaren internationaal stevig aan de weg met de verkoop 
van z.g. kunststof ombouwkits voor het aanpassen van rolstoelauto’s.

Met name voor deze laatste activiteit hebben wij per direct de volgende vacature 
beschikbaar:

R&D ENGINEER
Functieomschrijving:
Als r&d engineer ben je primair betrokken bij de ontwikkeling en het productierijp maken van 
ombouwkits voor verschillende modellen auto’s en verzorg je de handleidingen en instructies
Daarnaast verricht je ondersteunende werkzaamheden bij de diverse keuringen en testen die 
onze producten ondergaan. In deze functie werk je nauw samen met onze technisch project 
manager.
Je onderhoud contact met autofabrikanten, auto-importeurs, keuringsinstanties,
en onze (veelal buitenlandse) afnemers.
De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en vereisen een grote mate van zelfstandigheid en
technisch inzicht.

Functie vereisten:
- HTS-Autotechniek of gelijkwaardige opleiding
- sterk analytisch vermogen
- gedegen Engelse taalvaardigheid (in woord en geschrift)
- goede communicatieve eigenschappen
- gestructureerde en projectmatige werkinstelling
- ruime ervaring met CAD tekenprogrammatuur (bij voorkeur Solid Edge)
- onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met aantoonbare werkervaring in een 

soortgelijke functie

Wat stellen wij hier tegenover?
Wij bieden je een uitdagende en zelfstandige job met een prima salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden bij een bedrijf met een uitstekende reputatie.
Het betreft een full time dienstverband.

Meer informatie over ons bedrijf en onze producten vind je op www.biermanab.nl en/of 
www.bierman.eu. 

Je sollicitatiebrief met CV kan je mailen naar renewijntjes@biermangroep.nl of per post 
sturen naar:

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V.
t.a.v. R.P. Wijntjes
Pesetaweg 16
2153 PJ Nieuw Vennep
Tel: 0252 - 210611

bloemendaal - Op vrijdag 7 september 
werd er een speciale Open Monumen-
tendag gehouden voor leerlingen 
van de basisscholen. Landgoed Scha-
penduinen, Landgoed Leyduin en 
de Joodse begraafplaats in Overveen 
ontvingen samen zo'n 100 leerlingen. 
Op de Joodse begraafplaats kregen de 
jongens en de meester een keppeltje 
op. Hoewel een begraafplaats niet 
zo'n voor de hand liggende keuze 
voor een monumentenbezoek leek, 

was de interesse groot. Zeker als men 
bedenkt dat de leeftijd van de leerlin-
gen circa 9 jaar was. Ze maakten ijve-
rig aantekeningen om die op school 
verder uit te werken en stelden veel 
vragen. Een goed initiatief van de 
landelijke Stichting Open Monumen-
tendagen. Op de foto leerlingen van 
groep 6 van de Aloysiusschool. x

Bijzondere klassendag

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Patiënten en bezoekers kunnen tijdens hun verblijf in het Kennemer 
Gasthuis voortaan ook op locatie noord gebruikmaken van gratis wifi. Patiën-
ten en bezoekers konden op locatie zuid al vanaf begin dit jaar gebruikmaken 
van het draadloze netwerk. Patiënten en bezoekers maken contact met de 
gratis wifi door op hun telefoon, tablet of laptop naar de netwerkinstellingen 
te gaan en verbinding te maken met het netwerk kg-wlanguest-01. Na akkoord 
te gaan met de voorwaarden, kan men gratis 'surfen'. "De ervaring met het 
aanbieden van gratis internet op locatie zuid leert dat iedereen deze mogelijk-
heid zeer waardeert", aldus bestuurslid Trienke Stellema. x

Gratis internet in KG locatie noord
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Zondag 16 september

Pianorecital

15.00 | Met het Pianoconcert opus 
54 van Schumann, uitgevoerd 
door Vital Stahievich en waarin 
het orkest door een kastje de 
zaal in komt, krijgt het publiek 
een totaal nieuwe belevenis voor-
geschoteld. Verder werken van 
Prokofiev en Schubert. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Nazomerconcert

14.00 | Het Vierwindenkoor brengt 
a capella klassieke oude muziek, 
maar ook van popmuziek met 
vocale en instrumentale inter-
mezzo's. Kerkje de Stompe Toren, 
Kerkweg in Spaarnouwde. Gratis 
entree. www.stompe-toren.nl

Laureaten

15.00 | Al meer dan veertig jaar 
brengt het Prinses Christina Con-
cours muziek in het leven van 
jonge mensen. Met Joost Wil-
lemze - harp, Benjamin de Boer 
- contrabas en piano, Elizabeth 
Scarlat - piano en Richard Chang 
- piano. € 5,-. Protestantse Kerk, 
Kerkplein in Zandvoort. www.
classicconcerts.nl

Jazz In The City

18.00 | Eerlijke jazzy easy liste-
ning met een probleemloze podi-
umpresentatie. € 5,- [18+ en legiti-
matie verplicht]. Holland Casino 
Zandvoort.

Koorvespers

19.00 | Camerata Oude Kerk 
Amsterdam o.l.v. dirigent/orga-
nist Henk Verhoef. Composities 
van Jan Pieterszn Sweelinck 
[1562-1621]. Gratis [na afloop 
collecte]. Grote of St. Bavokerk, 
Grote Markt in Haarlem. www.
bavo.nl

Tangosalon

19.00 | Maandelijkse tangosalon 
El Tren op Perron 3A  van het NS-
Station in Haarlem. € 8,-. www.
elcompas.nl

Patronaat

20.00 | Grote prijs van NL Singer-
songwriter: Halve finale. € 8,50. 
Kleine Zaal.

OVERIG

Uitverkocht

De concerten van De Dijk op vrij-
dag 14 en zaterdag 15 september 
in Theater Caprera. x

overveen - Het Kennemer Jeugd Orkest 
(KJO) onder leiding van Matthijs 
Broers geeft op zondag 16 september 
aanstaande om 14.00 uur een gratis 
openluchtconcert op landgoed Els-
wout te Overveen. Tijdens dit concert 
op het voorterrein van het landhuis 
Elswout speelt het Kennemer Jeugd 
Orkest een combinatie van licht klas-
sieke muziek en filmmuziek.

Op het programma staan onder 
anderen de Kindersymfonie van 
Leopold Mozart, Polovtsiaanse 
Dansen van Alexander Borodin en 
Pirates of the Caribbean, filmmu-
ziek van Klaus Badelt. Het concert 
duurt ongeveer drie kwartier.
Het Kennemer Jeugd Orkest is 
een symfonie orkest voor jonge-
ren van 14 tot 25 jaar en telt zo'n 
65 leden. De leden hebben les op 
muziekscholen in de regio of bij 
privé docenten. Het orkest geeft elk 
jaar verschillende concerten in de 
omgeving van Haarlem, meestal in 
de Philharmonie, maar ook traditi-
oneel tijdens het Herdenkingscon-
cert op 4 mei in de Haarlemmer-
hout en tijdens de jaarlijkse buiten-

landtournee. Het jeugdorkest staat 
onder leiding van de enthousiaste 
dirigent Matthijs Broers die in 2011 
ter gelegenheid van zijn 25 jarig 
jubileum als KJO-dirigent de Pen-
ning van Verdienste van de Stad 

Haarlem ontving.
Het openluchtconcert is een initi-
atief van Stichting Plein Elswout. 
Deze stichting stelt zich onder 
andere het doel het plein voor het 
landhuis Elswout actief te gaan 

gebruiken voor culturele evene-
menten.
Meer informatie is te vinden op 
www.kennemerjeugdorkest.nl. x

Gratis concert in de buitenlucht
Het Kennemer Jeugd Orkest op landgoed Elswout

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op zaterdag 15 september 
organiseert WinkelCentrum Raad-
huisstraat/Binnenweg de dag van de 
Levende Beelden op straat. Voor de 
derde achtereenvolgende keer zal 
het straatbeeld worden opgevrolijkt 
door prachtig mooie Levende Sta-

tues. De Dag van de Levende Beel-
den is van 12.00 tot 16.00 uur van 
het begin van de Raadhuisstraat tot 
het einde van de Binnenweg. Neem 
vooral een fototoestel mee. x

Levende beelden op straat

(Archieffoto: Christa Warmerdam).

spaarnwoude - Op zondag 16 septem-
ber is er bij oude boomgaard van 
Zorgvrij het evenement 'In de boom-
gaard'. Bezoekers kunnen appelsap 
maken en kaarsen van bijenwas rol-
len. Voor het bestuiven van de bloe-
sem zijn bijen onmisbaar. De imker 
van Zorgvrij vertelt waarom bijen zo 
belangrijk zijn. Er zijn diverse bijen-
producten te koop zoals de honing 
van Zorgvrij. Om 11.00 uur start een 
gratis IVN kinderexcursie. Kinde-

ren lopen (zonder ouders) over het 
natuurpad en krijgen van alles te 
horen over de dieren en planten die 
er in dit seizoen zijn. 'In de Boom-
gaard' is van 11.00 uur tot 16.00 uur 
en de entree is € 2,-. De boomgaard 
van de boerderij ligt in het Uilenbos 
nabij de boerderij. Vanaf de parkeer-
plaats wordt de route met appeltjes 
aangegeven. x

In de boomgaard bij Zorgvrij

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Haarlem staat bij velen 
bekend als de Hofjesstad bij uitstek, 
maar wat zijn deze hofjes nu eigen-
lijk? Prachtige tuinen en schattige 
huisjes die verscholen liggen achter 
zware deuren en verscholen toe-
gangspoorten. Waar bevinden ze zich 
en voor en door wie zijn deze oases 
van rust gebouwd?

Haarlem herbergt het oudste nog 
bestaande hofje van Nederland, 
waarvan de stichting teruggaat tot 
de veertiende eeuw.  Een ander 
hofje is gebouwd voor de brouwers-
meiden die niet meer in de brouwe-
rijen konden werken. En wie weet 
dat één van Haarlems hofjes eigen-
lijk geen hofje in de traditionele zin 
van het woord is, want het is niet 
voor de armen in de stad gebouwd. 
Er is zelfs een hofje met een bui-
tenpreekstoel, zodat de predikant 

de bewoonsters in de open lucht 
kon toespreken. Wilt u meer weten 
over regenten, bewoners en gilden 
of over de meest bijzondere anek-
dotes en raadsels van de diverse hof-
jes, dan kan zich aanmelden voor 
een themawandeling op vrijdag 14 
september. Onder leiding van VVV-
stadsgids Peter van Graafeiland krij-
gen deelnemers veel meer te horen 
over de hofjes, hun historie en bewo-
ners. De themawandeling start op 
vrijdag 14 september om 14.00 uur 
bij het VVV-informatiekantoor aan 
het Verwulft in Haarlem. Er kunnen 
maximaal twintig personen mee 
met deze themawandeling. Kosten 
zijn € 7,50 per persoon, inclusief een 
voucher voor een kop koffie, thee of 
cappuccino. Reserveren (verplicht) 
kan bij VVV-Informatiekantoor, tel. 
0900-6161600 (€ 0,50 p/m) en reser-
veringen@vvvhaarlem.nl. x

Hofjes in Haarlem

haarlem - Zaterdagavond 15 sep-
tember is de laatste Haarlem Night 
Skate van het seizoen. Zoals ook 
de laatste twaalf seizoen zal ook 
dit jaar de afsluiting volledig in het 
wit zijn. De organisatie roept alle 
deelnemers op om deze laatste 
avond in het wit te komen. In het 
verleden kwamen de deelnemers 
als judoka's, piloten, kapiteins en 
in nog vele andere witte creaties. 
De start van de Haarlem Night 
Skate is om 20.00 uur vanaf de 
ijsbaan en om 22.00 zijn de deel-

nemers na twintig kilometer weer 
terug. Deelnemen aan de Night 
Skate is gratis en inschrijven is 
niet nodig. Deelnemers kunnen 
zich bij de start aansluiten en zo 
twee unieke uren op skates en 
skeelers door de stad meemaken. 
De route van de laatste Haarlem 
Night Skate vertrekt vanaf de ijs-
baan in Haarlem. De route gaat 
vervolgens via Haarlem Noord 
richting de Velserbroek. Alle infor-
matie IS terug te vinden op haar-
lemnightskate.nl. x

Laatste Haarlem Night Skate

heemstede - Tai-chi is een van de 
interne Kung-Fu stijlen uit China. 
Door de langzame en harmo-
nieuze bewegingen van Tai-chi 
ontwikkel je een lichaams-geest 
coördinatie. De bewegingen laten 
alle gewrichten en spieren van het 
lichaam werken; het oefenen van 
Tai-chi heeft een positieve invloed 
over de wervelkolom en mas-
seert de interne organen van het 
lichaam. Tai-chi is geschikt voor 
alle leeftijden. Op 18 September 
is er om 20.00 een open avond in 
de Gymzaal van de Jacobaschool 
aan de Lanckhorstlaan 9 in Heem-
stede De reguliere lessen zijn elke 
dinsdag avond tijdens het school-
jaar van 20.00 tot 21.30 uur. Voor 
meer informatie kan men contact 
opnemen met Philip Schalkx, tel. 
06-46098468 en pschalkx@gmail.
com. x

Open les Tai-chi

bloemendaal - Op zondag 16 septem-
ber wordt door dr. Teunard van der 
Linden een lezing gegeven in de 
Kapel aan de Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal, over het thema 'Pleidooi 
voor de kleine hoop. De stem van 
Camus te midden van de botsing 
der machten'. De twintigste eeuw 
was een zeer gewelddadige eeuw. 
Nationalisme en de botsing van 
ideologieën brachten miljoenen 
mensen in het geweer. Op vrees-
wekkende wijze joeg het onweer 
over Europa in twee wereldoorlo-
gen. De Franse denker, schrijver 

en essayist Albert Camus komt als 
existentialistisch filosoof te mid-
den van deze omstandigheden tot 
de conclusie dat de 'grote hoop' van 
de idealistische systemen (commu-
nisme, socialisme, kapitalisme) 
bankroet is en zoekt naar nieuwe, 
menselijke vormen. Hij komt uit bij 
de kleine hoop, voorbij de religie en 
ideologieën. Is die hoop een goede 
levensvorm, ook vandaag? Zoals 
gebruikelijk kan men na afloop 
vragen stellen aan de spreker. De 
lezing begint om 10.30 uur. Zie ook 
www.dekapel-bloemendaal.nl. x

'Pleidooi voor de kleine hoop'



  20

HEEMSTEDE - ZATERDAG 15 september 
wordt het Afscheidshuis van Brokking & 
Bokslag uitvaartbegeleiding aan de Herenweg 
92 in Heemstede officieel geopend door 
wethouder Christa Kuiper. Dit zal rond 12.30 
uur plaatsvinden. Van 12.00 tot 17.00 uur is er 
daarnaast Open Dag.

Vanaf 13.00 uur kunnen bezoekers u in de 
afscheidskamers, de tuinkamer, de ontmoetings-
kamer en buiten kennismaken met bijzondere 
producten en diensten. Zo zijn er onder anderen 
musici die laten horen wat zij bij een uitvaart 
kunnen betekenen. Korte workshops met 
Klankschalen bieden een moment van stilte. Er 
zijn bijzondere grafmonumenten, van glas en 

van mozaïek. Een urnenmaakster laat zien wat zij 
kan maken in samenspraak met nabestaanden. 
Men kan kennismaken met rouwbegeleiders. Ook 
worden diverse vormen van vervoer getoond 
zoals de loopkoets, uitvaartbus, de eigen Renault 
Goelette, de fietsaanhanger en dergelijke.
Een fotografe en videomaker laten verder hun 
werk zien. Kisten worden getoond en wades, 
waarbij de vraag ‘Hoe wikkel je iemand in een 
wade?’ beantwoord zal worden. Hoe voelt het 
om een kist te dragen? Herinneringsobjecten, 
zoals kralen, waxinelichthouders waarin as is 
verwerkt, het is allemaal te zien.
Ook kinderen zijn welkom. Voor hen is er een spe-
ciale hoek. Iedereen krijgt een klein aandenken 
mee bij haar of zijn vertrek.

Brokking & Bokslag uitvaartbegeleiding
Open Dag Afscheidshuis

Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

Peter Mulder
Grafbeplanting,

grafverlichtingen,
grafaanleg 

& onderhoud 
en stijlvolle 

rouwbloemwerken
Telefoon: 023 - 538 37 95
Mobiel: 06 - 215 028 48
www.grafbeplanting.nl
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heemstede - De grote supermarkt op 
het terrein tussen de Binnenweg en 
de Eikenlaan lijkt de inzet te worden 
tussen de kwaliteit van wonen en 
leven en economische belangen. In de 
commissievergadering op 13 septem-
ber komen alle aspecten uitgebreid 
aan bod. Verkeershinder, luchtver-
vuiling, parkeren, de belangen van 
klanten in de regio en die Vomar. Een 
paar impressies.

door Ruud Vader

Het verhaal begint eigenlijk vrij 
eenvoudig. Het familiebedrijf 
Vomar biedt in 57 winkels binnen 
de driehoek Den Helder, Noord-
wijk, Almere en Utrecht werk voor 
ruim 4.800 mensen en bedient 

wekelijks meer dan 750.000 klan-
ten. Eén van die winkels ligt aan de 
binnenweg en daar is groei nood-
zakelijk om de continuïteit te kun-
nen handhaven. Die groei pas niet 
in het huidige pand en daarom zijn 
er plannen ontwikkeld om te ver-
kassen naar het binnenterrein tus-
sen de Binnenweg en de Eikenlaan. 
Daar is een aanpassing voor nodig 
van het bestemmingsplan en om 
daar toestemming voor te kunnen 
geven heeft het college een 'verkla-

ring van geen bedenkingen' van de 
gemeenteraad nodig. Op 13 septem-
ber wordt nog eens duidelijk wat 
daar allemaal bij komt kijken.

Haalbaarheidsonderzoek
Voorafgaand aan de vergadering 
houdt de Vereniging Buurtgenoten 
Binnenweg Oost (BBO) een demon-
stratie en wordt er op wethouder 

'Te Koop: Dorpskarakter'
Buurtgenoten demonstreren tegen komst grote Vomar

Voorafgaand aan de vergadering hield de Vereniging Buurtgenoten Binnenweg 
Oost (BBO) een demonstratie met een voor hen duidelijke boodschap (Foto: 
Ruud Vader).

Vervolg zie elders

't Botert niet

aerdenhout/heemstede - Tijdens een 
onfortuinlijke manoeuvre met zijn 
kano op de Leidse Vaart raakt de 
heer Schölvink uit Aerdenhout eind 
vorige week te water. Daarbij ver-
speelde hij zijn gouden bril. In een 
poging deze terug te vinden nam 
hij contact op met Onderwatersport 
Vereniging Haarlem. De lijnen zijn 
kort, de actie volgde rap. Zondag 
16 september stond de vereniging 
ter plaatse met een duiker aan de 
waterkant. Na enige locatiebepa-
ling ging duiker Robin te water. Het 
duurde niet lang of hij had tussen 
de stenen de bril gevonden. Dit tot 
grote vreugde van de inwoner van 
Aerdenhout, die hem weer blij op 
zijn neus plaatste. x

Gevonden!

(Foto: www.duikinOVH.nl).

heemstede - Afgelopen vrijdagavond 
omstreeks 19.00 uur ontdekten 
politieagenten in een woning aan 
de Glipperdreef een in werking 
zijnde hennepkwekerij. Twee in 
de woning aanwezige mannen, 
Utrechters van 20 en 25 jaar, zijn 
daarbij aangehouden. Er bleken 
driehonderd planten aanwezig 
te zijn en de stroom werd ille-
gaal afgetapt. De kwekerij is door 
een gespcialiseerd bedrijf direct 
geruimd. De twee verdachten zijn 
voor nader onderzoek ingesloten. 
Er wordt proces-verbaal tegen hen 
opgemaakt. x

Hennepkwekerij

Beelden tot leven

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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heemstede - Een winkelende vrouw 
loopt met haar vriendin over de brug 
bij de Zandvaartkade in Heemstede. 
Terwijl zij haar boodschappenkar-
retje achter zich aan trekt zegt ze: 
"Wat een mooi beeld en wat doet hij 
dat knap. Hij heeft alleen geen bakje 
voor geld voor zich staan."

door Christa Warmerdam

Ze heeft het over één van de leven-
de standbeelden die deze zaterdag 
15 september de Raadhuisstraat 
en de Binnenweg bevolken. Het 
bruingekleurde beeld van een 
werkman is inderdaad erg mooi, 
alleen het bewegen van de tak die 
hij in zijn hand houdt en die mee-
wiegt op het lichte briesje, bewijst 
dat het beeld niet van metaal is. 
Een passerende man weet het 
antwoord op de vraag waarom dit 
beeld geen geldbakje heeft: "Deze 
kunst wordt aangeboden door de 
Winkeliersvereniging. Net als de 
Levende etalages."
Het is inmiddels al weer het derde 
achtereenvolgende jaar dat Win-
kelcentrum Raadhuisstraat & 

Binnenweg deze activiteit organi-
seert. En dit jaar boffen ze met het 
weer. Een heerlijk nazomerzon-
netje beschijnt de beelden, zo ook 
de grijze man die voor Chateau-
briand staat en stevig zijn akten-
tas vasthoudt. Bij Café Deux zegt 
een vrouw tegen haar dochter: "Ik 
denk dat deze niet meedoet." Ze 
wijst op een beeld van een winke-

lende vrouw. Het beeld heeft ech-
ter geen hoofd en wieltjes in plaats 
van voeten. Lachend lopen de twee 
door en ze kijken hun ogen uit.
Het springkussen voor Verfhandel 
Ree hoort niet bij de door het WCH 
georganiseerde activiteit, maar is 
vanwege het 65-jarig jubileum-
feest van de bekende verfwinkel 
neergezet. x

Beelden tot leven

(Foto: Christa Warmerdam).

bennebroek - Het Oranje Fonds en 
Douwe Egberts organiseren op 
zaterdag 22 september een Buren-
dag. Jeugdvereniging Jong Neder-
land Bennebroek neemt deel aan 
dit landelijke evenement en biedt 
belangstellenden en buren de gele-
genheid om het clubgebouw te 
bezichtigen.

Tussen 14.00 en 16.30 uur is het 
Open Huis in De Spelonk aan de 
Schoollaan 98a in Bennebroek. 
Geïnteresseerden zijn van harte 

welkom om kennis te maken 
met onze organisatie. Op een 
groot scherm worden kampfoto's 
getoond van het zonnige tenten-
kamp in de bossen van Tilburg, 
waaraan 47 kinderen hebben 
deelgenomen. Om 15.30 uur is er 
een korte presentatie met infor-
matie over de jeugdactiviteiten 
en groepsbijeenkomsten.
Voor kinderen staan van 14.00 tot 
16.30 uur verschillende spelen 
opgesteld in en om de Spelonk. 
Ook zijn er verschillende slack-
lines gespannen. Wie wil weten 
wat dit is, kom dan kijken en pro-
beren. Voor de jongeren en oude-
ren staat een pooltafel klaar op de 
eerste etage. De dag wordt afge-
sloten met een BBQ voor buurtbe-
woners. x

Burendag in Bennebroek

bloemendaal aan zee - Door adequaat 
optreden is in de nacht van zondag 
op maandag de schade na een brand 
beperkt gebleven. Rond 00.50 uur 
kreeg de brandweer de melding 
binnen dat er brand zou woeden 
in strandpaviljoen De Republiek 
aan het strand bij Bloemendaal aan 
Zee. Terwijl de brandweer aanrij-
dend was waren politieagenten al 
met brandblussers begonnen met 

het blussen van het vuur. De brand 
woedde in een oven, die buiten 
tegen het paviljoen aanstond.De 
brandweer heeft de klus vervol-
gens afgemaakt. Binnen korte tijd 
kon het sein brand meester worden 
gegeven. Het is nog onbekend hoe 
groot de schade exact is. Bij de brand 
zijn geen gewonden gevallen. x

Adequaat optreden

(Foto: Michel van Bergen).

Met verbazing en wrevel volg ik het deelplan '(ver)nieuwbouw gemeen-
tehuis Bloemendaal'. In dit deelplan wordt opgenomen de huisvesting 
van de intergemeentelijke afdeling financiën van vier gemeenten en 
een volledig rekencentrum. Bloemendalers betalen 7,5 miljoen euro, 
of 9 miljoen euro, afhankelijk van de interpretatie van een deelplan. 
Toen ik de wethouder in een bijeenkomst vroeg of het hier de kosten 
voor de totale migratie betrof begon hij de vraag in twijfel te trekken: 
"Migratie… emigratie..., wat bedoelt U?"
Er wordt bij de plannen voor 7,5 miljoen - of 9 miljoen - niet gerept over 
de kosten van de verplaatsing van de functies uit 'huidige raadhuis en 
bibliotheek in Bennebroek'. Denk daarbij aan functies zoals Bibliotheek, 
Welzijn, Gemeenteloket etcetera. De additionele kosten voor die ver-
plaatsing zijn kennelijk van latere zorg. De totale kosten van de migratie 
worden dus buiten de plannen gehouden. Niet goed!
Zeker, de totale migratie is moeilijker te begroten dan die van het 
deelplan '(ver)nieuwbouw gemeentehuis'. Maar ook het deelplan 
'(ver)nieuwbouw gemeentehuis' bevindt zich in een bedenkelijk sta-
dium.

Waarom? Wel, tijdens de raadsvergadering van Juli 2012 lagen er met 
betrekking tot vernieuwing nog drie alternatieven: 1). Totale nieuw-
bouw, 2). Behoud van de voorzijde en vernieuwing van de achterzijde 
en 3). Vernieuwing van voorzijde en achterzijde. Wat er ook uitrolt, we 
hebben het over 7,5 miljoen… of toch 9 miljoen???
Verder: Waarom wordt het rekencentrum niet overgedragen aan een 
andere gemeente, zoals Heemstede? Waarom de intergemeentelijke 
afdeling financiën niet verplaatsen naar een van de vele leegstaande 
kantoren in of buiten Bloemendaal?
Conclusie: a). Er is geen totaalplan voor (ver)nieuwbouw Bloemendaal 
plus verplaatsing functies Bennebroek. b). Iedereen kan zien dat het 
deelplan voor (ver)nieuwbouw Bloemendaal onvoldragen is, omdat er in 
Juli 2012 kennelijk nog geen onderbouwde keuze kon worden gemaakt 
uit de drie bovengenoemde alternatieven.
Het is mogelijk dat de raad deze maand in meerderheid alsnog instemt 
met een deelplan van (ver)nieuwbouw. Als gevolg daarvan voorzie ik 
dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen de belastingen omhoog 
moeten om het volgende 'deelplan Bennebroek' (Bibliotheek, Welzijn 
en Gemeenteloket) te financieren. Motivatie tzt: "Ook het laatste deel-
plan, dat we met zijn allen hebben gewild, kost nu eenmaal geld." Mijn 
inschatting: reken op - minimaal - 125 euro per inwoner. 
Alternatief: Onderhoud de huidige locaties tegen aanzienlijk lagere kos-
ten. Mijn inschatting: Gemeentelijke herindeling binnen tien jaar.  

Mark van Stein

Bennebroek x

Raadhuis Bloemendaal, hoe?

vogelenzang - De gemeenteraad van 
Bloemendaal heeft besloten om in 
2013/2014 nog eens 10% te bezuini-
gingen op het bibliotheekwerk. Een 
gevolg hiervan is dat de vestiging in 
Vogelenzang in haar huidige vorm 
eind december 2012 definitief de 
deuren sluit. Er komt dan een einde 
aan vele jaren bibliotheekwerk in 
Vogelenzang.

De bibliotheek is met de gemeente 
bezig om voor de leerlingen van de 
basisschool De Paradijsvogel een 
brede schoolbibliotheekvoorzie-
ning te creëren, maar het is nog niet 
helemaal zeker of dit door gaat. Als 
dit project doorgang vindt is dit een 
aanwinst voor de leerlingen van de 
school en zijn zij op een andere 
manier heel erg betrokken bij de 
bibliotheek en het (leren) lezen.
De ouderen in Vogelenzang kun-
nen gebruik maken van het ver-

voer door Welzijn Bloemendaal. 
Hoe deze dienstverlening er pre-
cies uit gaat zien is nog niet hele-
maal duidelijk, waarschijnlijk rijdt 
er één keer per week een busje van-
uit Vogelenzang naar Bennebroek. 
Uiteraard kan iedereen terecht bij 
de andere vestigingen van Biblio-
theek Duinrand (in Bennebroek, 
Bloemendaal, Hillegom of Zand-
voort).
Het bestuur is zich bewust van de 
nadelige effecten voor de inwoners 
van Vogelenzang, maar ziet zich 
door de teruglopende financiering 
van de gemeente genoodzaakt deze 
maatregel te nemen. Wel maakt 
het bestuur zich hard voor een 
goede voorziening in de kern Bloe-
mendaal. Het liefst zou het bestuur 
zien dat deze vestiging een facelift 
ondergaat: de collectie wordt daar 
dan aantrekkelijk en eigentijds 
gepresenteerd. x

Vogelenzang toch dicht?
Extra bezuinigingen bibliotheek

bloemendaal aan zee - Een 23-jarige 
man uit Cuijk is zondagavond 
aangehouden wegens het bezig 
van harddrugs. De man was rond 
21.00 uur uit een strandtent gezet 
waarna bleek dat hij onder invloed 
was van geestverruimende midde-
len. De man had wikkels cocaïne 
en vermoedelijk GHB bij zich. De 
drugs zijn in beslag genomen. x

Harddrugs

CO LO FO N
Het Weekblad Kennemerland Zuid wordt op donderdag in een oplage van 30.735 exemplaren verspreid in 

Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort.

Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk. 

Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: info@buijzepers.nl. Internet: www.buijzepers.nl. 

Advertentieafdeling: Hans van Veenendaal en Priscilla de Vries

Adres: zie uitgeverij. E-mail: verkoop@buijzepers.nl .

Redactie: Michiel Rehwinkel, Gert Klok

Adres: zie uitgeverij. E-mail: redactiehbz@buijzepers.nl; fax 071.3643461

Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.

Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzebestelnet.nl.



  4

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

bloemendaal - Een jaar geleden boterde 
het zo slecht in de raad, dat er medi-
ation werd ingeroepen. Veel heeft 
dat niet geholpen. Op 11 september 
dit jaar schrijft Peter Boeijink (frac-
tievoorzitter VVD) over twee opposi-
tiepartijen dat ze staatsrechtelijk en 
democratisch respectloos, onheus 
en verwerpelijk zijn en dat ze in een 
volwassen democratie hun verlies 
moeten kunnen nemen. Het gedoe 
lijkt nog steeds door te gaan en een 
Bennebroeker schrijft zelfs aan de 
gemeente: "Nu zijn een groot aantal 
volwassenen al vele maanden bezig 
elkaar als kleine kinderen die hun zin 
niet krijgen, onder uit te halen." Wat 
kan er aan de hand zijn? Een klassieke 
politieke analyse kan misschien hel-
pen.

door Ruud Vader

In raadsvergaderingen kun je gere-
geld getuige zijn van gekissebis, 
ondanks mediation pogingen van 
Niek Meijer (burgemeester van 
Zandvoort en mediator), eind vorig 
jaar. Daar heeft niemand ooit meer 
iets over gehoord. Toch wordt nog 
steeds tussen de VVD enerzijds en 
PvdA en Liberaal Bloemendaal (LB) 
anderzijds ernstig gehakketakt over 
diverse onderwerpen. Denk aan Het 
Marinehospitaal, de vernieuwbouw 
van het gemeentehuis en de laatste 
tijd over de afgewezen referendum-
verzoeken en burgerpeilingen. Bin-
kort hopen we te kunnen berichten 
wat er uit die peilingen komt en hoe 
ze nog worden aangevochten.
Boeijink schrijft ondertussen op 
de VVD website: "Het initiatief van 
de (...) PvdA en LB om (...) een eigen 
burgerpeiling te organiseren en die 
in te zetten voor hun standpuntbe-

paling in de raad, is tegenstrijdig 
aan de eigen uitspraken dat ze zich 
neerleggen bij uitspraken van de 
meerderheid van de raad." Dat doet 
hem denken aan Wilders die over 
een parlementair besluit om de 
EMS wetgeving te steunen naar de 
rechter stapte. Je kunt je afvragen 
of het helpt om de raad af te schil-
deren als 'kleine kinderen die hun 
zin niet krijgen', of om de opposi-
tie te vergelijken met Wilders. Als 
zelfs een mediation niet helpt, zou 
je baat kunnen vinden bij publicist 
en staatsman Alexis de Tocqueville, 
die in 1835 door de VS reisde. Maar-
ten van Rossum zegt over hem: "Hij 
was getroffen door de vrijheid van 
meningsuiting, maar zei tegelijker-
tijd dat hij nog nooit een combinatie 
had gezien van zoveel vrijheid om 
te zeggen wat je vindt en zo weinig 
mensen met vrije gedachten."

Tirannie van de meerderheid
Eerlijk is eerlijk, Boeijink heeft het 
verwijt over ondemocratisch gedrag 
van de oppositie al vaak verwoord in 
vergaderingen. Om steevast de reac-
tie te krijgen dat zich neerleggen bij 
een meerderheid en nog doorvech-
ten voor eigen inzichten, niet van 
toepassing is op zaken die nog niet 
definitief zijn besloten. Als De Toc-
queville bij die vergaderingen had 
kunnen inspreken, was hij Thera 
Wolf (PvdA) en Leonard Heukels (LB) 
misschien wel te hulp gekomen met 
zijn analyse over de 'Triannie van de 
meerderheid': "Er zijn mensen die 
beweren dat (...) men zonder vrees 
de meerderheid die het volk verte-
genwoordigt, alle macht in handen 
kan geven. (...) Ik hecht hier alleszins 
geen geloof aan en weiger het abso-
lute beschikkingsrecht evenmin aan 

één man als aan meerdere te geven. 
Er is geen gezag op aarde, hoe res-
pectabel op zich ook, dat ik zonder 
controle en zonder tegengewichten 
zijn gang zou laten gaan" (Uit: De la 
Démocratie en Amérique). Om te 
voorkomen dat er een absoluut en 
despotisch regime komt, pleit hij 
onder andere voor acties van bur-
gers, van minderheden, persvrijheid 
en onafhankelijke rechtspraak.
Dat zijn nu net de middelen die de 
oppositie tot ongenoegen van Boei-
jink inzet. Veel punten zou De Toc-

queville in het hedendaagse Bloe-
mendaal kunnen herkennen. En 
hij zou misschien zelfs bijval kun-
nen verwachten van burgemeester 
Ruud Nederveen, die de raadsdebat-
ten vaak constructief en interessant 
vindt en die de Bezorgde Burgers 
waardeert omdat die zich onbaat-
zuchtig inspannen voor het verbe-
teren van situaties in Bloemendaal. 

Het is te hopen dat reflectie op  De 
Tocqueville's analyse kan bijdragen 
aan verbetering van de onderlinge 
verhoudingen. En mocht dat niet 
lukken, dan kan de raad altijd nog 
een training Mindfulness volgen. 
Dat is een manier om rust en ener-
gie op te doen voor roerige dingen 
die men meemaakt. Hij begint bin-
nenkort en is nog gratis ook. x

Gedoe in de gemeenteraad gaat door,
ondanks eerdere poging tot mediation

VVD vindt PvdA en Liberaal Bloemendaal democratisch respectloos en verwerpelijk

Peter Boeijink (links) en Leonard Heukels komen elkaar in de raad vaak kisse-
bissend tegen. Een Bennebroeker vindt dat ze daarmee moeten stoppen. Foto 
Ruud Vader.

zandvoort - Dinsdagavond rond 
18.00 scheen de zon en regende het 
tegelijkertijd. Dat gaf de dubbele 
regenboog op de foto uitgebreid de 
tijd om mooi op te bouwen. Het ver-
schijnsel hield zeker een kwartier 

aan en bood een prachtig schouw-
spel boven Zandvoort Noord. Het is 
bijna herfst. x

Prachtig schouwspel

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

zandvoort - Afgelopen woensdagmid-
dag was er een bijzondere wedstrijd 
op de putting green van Golfclub 
Sonderland in Zandvoort. Elf bewo-
ners van Nieuw Unicum werden in de 
gelegenheid gesteld om een onder-
linge putt-wedstrijd te spelen, moge-
lijk gemaakt door golfvereniging SGC 
Sonderland en de Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum.

door Onno van Middelkoop

Een grote groep vrijwilligers bege-
leidde de mensen over de baan. 
Wordt je in het golfen gerangschikt 
op basis van je behaalde 'handicap', 
voor deze groep mensen was de 
handicap al op voorhand bepaald. 
Mirjam de Vries van SGC Sonder-

land: "Dit is de derde keer dat we 
deze wedstrijd voor Nieuw Unicum 

Bijzondere golfwedstrijd

Ton Hulsbosch probeert een bal te 
putten onder toezicht van één van de 
vrijwilligers (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl).

Cyriel Fleur (l.) slaat de bal in de hole. 
Rob van den Eijnden kijkt onverrich-
terzake toe (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl). x

organiseren. Niet alleen de mensen 
van Nieuw Unicum beleven hier 
veel plezier aan, dat doen wij ook. 
Het schenkt vooral voldoening."
Mede door het fraaie weer werd het 
een onvergetelijke middag. Het ple-
zier stond voorop, maar sommige 
deelnemers waren toch behoor-
lijk ambitieus. Uiteindelijk moest 
een play off de beslissing brengen 
in wie zich de winnaar van editie 
2012 mocht noemen. Deze eind-
strijd ging tussen Cyriel Fleur en 
Rob van den Eijnden, die Cyriel in 
zijn voordeel wist te beslissen. Wil-
lemijn van den Bos van Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum: "De 
cliënten kijken erg uit naar deze 
wedstrijd. Ze leven er naar toe. En 
als je dit zo ziet, hoop ik dat het vol-
gend jaar weer gaat lukken." x

bloemendaal - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Bloemendaal orga-
niseert op woensdag 3 oktober een 
kennismakingsworkshop babyge-
baren; een manier van commu-
niceren die in Nederland steeds 
bekender wordt. Je ondersteunt 
gesproken taal met gebaren. In 
deze kennismakingsworkshop 
leren deelnemers de basisbeginse-
len van babygebaren. In anderhalf 
uur worden de theorie, de voorde-
len en de vóóroordelen van babyge-
baren behandeld. Voorbeelden zijn 
te zien in foto en film. Aanvang is 
20.00 uur. Aanmelden kan via cjg@
bloemendaal.nl. Meer informatie is 
te vinden op www.babygebaar.nl. x

Babygebaren
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Slaapt u slecht?
Volg de cursus ‘Ik wil slapen’

Na 6 bijeenkomsten van 2 uur slaapt u beter en bent u 
overdag fitter. Door praktische oefeningen ontdekt u 
hoe u uw slaapprobleem kunt oplossen. U leert andere 
slaapgewoonten aan en te stoppen met piekeren. 

Op 1 oktober van 14.30-16.30 uur start de cursus in 
Haarlem. Deelname kost € 50,-. Wilt u meedoen? 
Bel dan (023) 518 7640. Of vul de vragenlijst 
PrezensQuest in op www.prezens.nl.

Prezens www.prezens.nl

THEMABIJEENKOMSTEN 
Dinsdag 25 september 10.00-12.00 uur, locatie Zuid
Geschiedenis Schoollaan Bennebroek, met wandeling, door Martin 
Bunnik
Dinsdag 2 oktober 14.30-16.00 uur, locatie Noord
Presentatie Senia Leesgroepen
Dinsdag 9 oktober 10.00-12.00 uur, locatie Zuid
Een echo voor Nepal, over ontwikkelingswerk, door Hans Groen
Dinsdag 30 oktober 10.00-12.00 uur, locatie Zuid
Van monniken en kloosters, heilige plaatsen in de wereld, door Bert 
Roebert
Woensdag 31 oktober 20.00-22.00 uur, locatie Noord
Mindfulness en het brein, meer rust in je hoofd, door Helma Ton

WORKSHOPS
Woensdag 26 september 14.00-16.00 uur
Downloaden van bestanden
Nova College, Tetterodestraat 109, Haarlem
Woensdag 26 september 19.30-22.00 uur
Interieuradvies
Locatie Noord
Maandag 1 oktober 20.15-21.15 uur
Lachyoga
Zaal naast Dorpskerk, Santpoort-Noord
Woensdag 3, 10 en 17 oktober 14.00-15.30 uur
Samen op de dansvloer
Danscentrum Schröder, Haarlem
Donderdag 4 oktober 10.00-12.00 uur
Voorlichting Wmo
Locatie Noord
Zondag 7 en 28 oktober 17.30-19.00 uur
Wine and Spice, aansluitend diner mogelijk
Restaurant Les Jumeaux Bennebroek, 
Maandag 15 oktober 10.00-12.00 uur
Voorlichting Wmo
Locatie Zuid
Vrijdag 19 oktober 9.15-10.15 uur
Lachyoga
Buurtvereniging Overveen

GENIETEN
Maandag 8 oktober, 14.00 uur
Film Ontmoetingsruimte, Vogelenzang
Woensdag 24 oktober, 14.00 uur
Film voor kinderen met hun (groot)ouders
Locatie Noord
Vrijdag 26 oktober, 14.00 uur
Film voor kinderen en hun (groot)ouders
Franciscusschool, Bennebroek
Voor namen van de films bel met Welzijn Bloemendaal
Dinsdag 30 oktober, 17.30 uur
Diner in het Nova Grand Café Restaurant, Haarlem

BEWEGEN, GOED VOOR U
Recreatief fietsen
Woensdag 3 oktober, 9.30 uur: Spaarnwoude
Locatie Noord
Woensdag 3 oktober 10.00 uur Fortenroute
Woensdag 24 oktober 10.00 uur Haarlemmermeer
Locatie Zuid 
Wandelen
Maandag 1 en maandag 15 oktober, 10.00 uur: Waterleidingduinen 
’t Panneland
Woensdag 26 september en woensdag 31 oktober, 
10.00 uur: rondom Bennebroek
Locatie Zuid
Maandag 24 september en maandag 29 oktober, 
10.00 uur: korte wandeling, vanaf kerk Vogelenzang
Iedere zaterdag Nordic walking in de Waterleidingduinen, 
10.00 uur ’t Panneland
Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal.

JONGERENWERK JONGEREN SERIEUS!
Woensdag 10 oktober, 14.30-16.00 uur Dorpshuis Vogelenzang

Kookclinic: taarten versieren, leeftijd 10 tot 15 jaar
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Dinsdag 23 oktober, 15.00-17.00 uur in Bloemendaal

Workshop: grimeren, groep 6, 7, 8 en tieners van 12-15 jaar

Locatie Noord

Vrijdag 26 oktober van 15.30-17.30 uur ,The Spot in Bennebroek

Tiener High Tea
Leeftijd 10-14 jaar 
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Elke dinsdag van 16.00-18.00 uur, Girls Only in The Spot in Bennebroek
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar, vrije inloop en gratis 
entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Elke dinsdag van 19.30-21.30 uur, Inloopavond in The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Elke woensdag van 14.00-16.30 uur, Inloopmiddag Dorpshuis 
Vogelenzang
Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Op donderdag tussen 10.00-14.00 uur, JIP Bloemendaal op school

4 oktober MCA, 11 oktober Kennemerlyceum, 18 oktober 
Hartenlustschool
Thema: gedrag

Elke donderdag van 15.30-16.30 uur, Sparrenbosschool Bennebroek
Voor groep 5-8 van Sparrenbosschool gratis sport- en spelactiviteiten

Elke vrijdag van 15.00-17.00 uur, Inloopmiddag Dorpshuis Vogelen-
zang
Leeftijd 10-14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Elke vrijdag van 16.00-18.00 uur, GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar, vrije inloop en gratis 
entree

Locatie Noord
Elke vrijdag van 19.30-22.30 uur, Inloop-
avond The Spot in Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1 

KIJK OP 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
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bloemendaal - Vanaf 9 december zal, 
als er niets aan wordt gedaan, Voge-
lenzang niet langer zijn aangeslo-
ten op openbaar vervoer, als lijn 90 
wordt opgeheven. Zowel het college, 
raadsleden en de dorpsraad zijn hier 
onlangs mee overvallen. In de com-
missievergadering van 13 september 
gaan de verwijten over en weer en 
er wordt besloten een gezamenlijke 
werkgroep in te stellen. Maar of die 
er tijdig genoeg is om nog voor eind 
september invloed uit te oefenen op 
het provinciale beleid, is twijfelach-
tig.

door Ruud Vader

In de vergadering legt Henk Schell 
(PvdA) mede namens André Burger 
(CDA) uit hoe de besluitvorming 
over deze lijn plaats heeft gevon-
den. Schell: "Het blijkt dat de hele 
aanbesteding vroeg in 2011 is gelo-
pen. Het Programma van Eisen 
(PvE) is in oktober vastgesteld, 
nadat keurig overleg was gevoerd 
met de wettelijk vereiste koepels. 
Doortrekken van de lijn over de 
provinciegrens was geen eis in dit 
PvE, maar was wel een mogelijk-
heid die toegestaan werd. Arriva 
heeft hier niet voor gekozen, maar 
gaat met de nieuwe lijn even langs 
in De Zilk, en dan via station Hil-
legom naar Nieuw-Vennep. Uit 
contacten begreep ik dat de race 
zo goed als gelopen was. Eén klei-
ne mogelijkheid was er nog, omdat 
de dienstregeling nog niet defini-
tief was. Daarvoor was er nog een 
weekje tijd. Dat is de reden dat ik 

samen met André Burger langs ben 
geweest bij Ruud Nederveen, om 
te vragen snel schriftelijk in actie 
te komen. Dat is ook gebeurd, per 
13 augustus. Enkele dagen daarna 
begreep ik dat handhaven van lijn 
90 een volkomen doodlopende weg 
was."
Schell vindt dat het college op deze 
ontwikkeling onvoldoende en te 
laat heeft geanticipeerd en dat dat 
in de toekomst pro-actiever zou 
moeten. Geheel volgens Bloemen-
daalse traditie pareert wethouder 
Schep dit verwijt met een tegen-
verwijt.

Tijdsdruk
Schep vindt het jammer dat de 
dorpsraad, Schell en Burger niet 
een paar weken eerder bij haar aan 
de bel hadden getrokken: "Dan had-
den we nu misschien al gezamen-
lijk acties kunnen afspreken rich-
ting provincie." Schell en Burger: 
"Toen was u met vakantie. Maar wij 
hebben wel de zaak bij het college 
aangekaart, dus uw verwijt werpen 
we verre van ons."
Onder voorzitterschap van Wim 
Brussaard concentreert de vergade-
ring zich vervolgens op wat er op 
korte en langere termijn moet wor-
den gedaan. Het college zal het ini-
tiatief nemen voor een gemengde 
werkgroep met de dorpsraad, raads-
leden, het college en ambtenaren. 
Of dat nog voor de eerstvolgende 
raadsvergadering (27 september, 
-red) kan, kan de wethouder nog 
niet zeggen.
Hoe zou een oplossing er kunnen 

uitzien? Schell: "Als je naar de kaart 
kijkt van ons concessiegebied Haar-
lem-IJmond zie je eigenlijk met-
een de oplossing voor je, waarbij 
niet alleen Bennebroek maar ook 
Vogelenzang kan profiteren. Vanaf 
Heemstede/Aerdenhout kun je 
hem dan een grote lus laten maken, 
waarbij je in Vogelenzang de bus 
laat oversteken naar Bennebroek 

en daar via de Bennebroekerlaan de 
route laat volgen van de oude 91/92, 
naar de Glip en dan via de route van 
lijn 4 naar Heemstede/Aerdenhout. 
Lijn 4 kun je dan opheffen. De sei-
nen wijzen er op dat er voor Voge-

lenzang/Aerdenhout wel een oplos-
sing zal komen. Of Bennebroek ook 
gaat profiteren is zeer de vraag. Ik 
doe daar natuurlijk wel mijn best 
voor, maar meer dan lobbyen kun-
nen we niet." x

Werkgroep om oplossingen te bedenken
voor OV in Vogelenzang en Bennebroek

PvdA: 'Reactie op opheffen van de lijn kwam veel te laat'

Vanaf 9 december zal, als er niets aan wordt gedaan, Vogelenzang niet langer 
zijn aangesloten op openbaar vervoer, als lijn 90 wordt opgeheven (Archieffoto 
- René Snoeks).

aerdenhout - Op 5 september 
vierde het echtpaar John Dykstra 
(88) en Anne Dykstra-Arnoldt (87) 
hun 65 jarig huwelijksjubileum. 
Daar kwam loco burgemeester 
Tames Kokke ze op 17 september 
namens de gemeente mee felicite-
ren. Ze hebben elkaar in de oor-
log ontmoet op een onderduik-
adres in Haarlem en verhuisden 
vervolgens naar Indonesië, waar 
John chemisch ingenieur was en 
ze hun eerste kind kregen. Na de 
politionele acties verhuisde het 
paar naar Canada waar nog vijf 
kinderen werden geboren. Het 
gezin was niet erg honkvast en 
verhuisde vervolgens naar België, 
naar Nederland en weer terug 
naar verschillende plaatsen in 
Canada. In 1995 vestigden ze zich 
permanent in Aerdenhout, waar 

ze ondanks hun gevorderde leef-
tijd nog steeds zelfstandig wonen 
en gelukkig zijn. Ze hebben veer-
tien kleinkinderen. x

Echtpaar Dykstra 65 jaar getrouwd

(Foto: Pearl Dykstra ).

Vervolg van voorpagina

Pieter van de Stadt bij de maquette 
in de hal ernstig ingepraat. Van de 
tien insprekers wijzen er zes op 
bezwaren en vier op voordelen en 
er is een aandoenlijke brief van 
een bewoonster met ademhalings-
problemen.
Over de feiten is iedereen het eigen-
lijk wel eens. Als de nieuwe super 
er komt neemt de klandizie uit de 
regio toe. Dat is juist de bedoeling. 
Maar daarmee neemt ook de ver-
keersintensiteit en parkeerbehoef-
te toe. De voorstanders stellen dat 
daar in overleg goede oplossingen 
voor zullen worden bedacht. De 
tegenstanders vrezen dat die goede 
oplossingen de buurt toch met 
forse problemen zullen laten zitten. 
Waarom, zo vragen ze zich af, zegt 
het college niet gewoon nee tegen 
de plannen. Die vraag wordt door 
van de Stadt snel en helder beant-
woord: "Dat kan wettelijk niet. Om 
een dergelijke aanvraag te kunnen 
afwijzen moet je voldoende en 
harde motieven hebben, anders zal 
een rechter je afwijzende besluit 
zonder meer vernietigen."
Het standpunt van het college is: 
Dat er namens Vomar een prin-
cipe-verzoek ligt van het bedrijf 
Van Hoorne Vastgoed BV; Dat uit 
onderzoek blijkt dat de vestiging 
van een nieuwe supermarkt op de 
door de Vomar gewenste locatie, 
een versterking van de  Binnenweg 
betekent; Dat er extra parkeerplaat-
sen bij op het centrale gedeelte van 
de Binnenweg komen; Dat het ver-
richte onderzoek, een rapport van 
de Grontmij en de maquette en 
artist-impression geen belemme-
ring vormen om een haalbaarheids-

onderzoek te starten en dat de BBO 
daarbij moet worden betrokken.

Bezwaren
Sprekers namens de BBO vragen 
waarom niet wordt gekeken naar 
een alternatieve lokatie, bijvoor-
beeld aan de Cruquiusweg en 
hoe wethouder Van de Stadt gaat 
garanderen dat er geen sprake zal 
zijn van een onevenredige afbreuk 
van het woongenot, zoals hij had 
beloofd. Ook voeren ze aan dat het 
aantal aan te leggen parkeerplaat-
sen varieert, al naar gelang je een 
ander document leest. Netto zal er, 
vrezen ze, eerder een tekort zijn 
dan een overschot. Zowel inspreker 
Leon Hauzer als enkele commissie-
leden vragen aan de wethouder of 
die misschien al toezeggingen heeft 
gedaan aan Vomar of Van Hoorne, 
waardoor de gemeente bij even-
tuele rechtszaken zwak zou kun-
nen staan. Van de Stadt ontkent 
dit in alle toonaarden en wijst op 
de noodzaak dat het voorgenomen 
haalbaarheidsonderzoek toch ter 
hand wordt genomen. Bij de ver-
dere uitwerking van de plannen zal 
nauw samen worden gewerkt met 
omwonenden en winkeliers. Dat 
wordt ook bevestigd door sprekers 
namens Vomar. Voorzitter Remco 
Ates (HBB) stelt na een stemrondje 
vast: "Ik concludeer dat er een meer-
derheid voor het haalbaarheidson-
derzoek is. Een aantal partijen gaat 
de conclusies uit het haalbaarheids-
onderzoek onderschrijven mits aan 
een aantal voorwaarden wordt vol-
daan. Andere partijen doen dat niet 
en wachten de uitkomst van het 
onderzoek af." x

heemstede - Op zaterdag 20 oktober 
wordt er van 10.00 tot 15.00 uur 
in zorgcentrum de Heemhaven 
een Fancy Fair gehouden. Voor de 
boekenmarkt, kledingbeurs en 
verkoop van tweedehands spullen 
kan de organisatie nog het één en 
ander gebruiken. Het gaat om twee-
dehands boeken, kleding en kleine 
huishoudelijke spullen, in goede 
staat en werkend. De opbrengst 
van de Fancy Fair wordt gebruikt 

voor extra activiteiten en mate-
rialen voor de bewoners van de 
Heemhaven. De opbrengst van de 
voorgaande Fancy Fair heeft onder 
anderen de aanschaf van een duo-
fiets mogelijk gemaakt. De spullen 
kunnen vanaf woensdag 1 oktober 
dagelijks worden ingeleverd bij de 
receptie van de Heemhaven tussen 
09.00 en 15.00 uur. De Heemhaven 
is te vinden aan de van Brücken 
Focklaan 20 in Heemstede. x

Fancy Fair bij de Heemhaven

bloemendaal - Jongeren die dol zijn 
op samen koken, lekker eten en 
van gezelligheid houden leren tij-
dens de kookclinic taarten versie-
ren, fruit-carving, sushi en echte 
marsepein maken, pizza bakken 
en nog veel meer. De resultaten 
kunnen mee naar huis worden 
genomen. De kookclinic vindt 
plaats op woensdagen en vrijda-
gen op verschillende locaties door 
de gemeente Bloemendaal. De 
start is op woensdag 10 oktober 
in het Dorpshuis in Vogelenzang 
van 14.30 tot 16.00 uur en er kan 
per keer worden opgegeven. Naast 
het klaarmaken van de gerechten 
wordt er ook aandacht besteed 
aan hygiene en veiligheid. De cur-
sus is voor jongeren van 10 tot en 
met 15 jaar. Voor meer informatie 
kan men bellen met Welzijn Bloe-
mendaal of surf naar facebook: 
Jongerenwerk-SWB. x

Kookclinics

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bloemendaal - Ergens is het wel wat 
merkwaardig dat het nu pas zo ver 
is, maar sinds afgelopen zondag 
mag Teun de Nooijer zich dan ook 
eindelijk Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau noemen. De Nooijer, 
Nederlands beste hockeyer ooit en 
volgens velen die van de wereld, ont-
ving zijn onderscheiding uit handen 
van wethouder Tames Kokke vanwe-
ge zijn geweldige staat van dienst 
voor het Nederlandse hockey.

door Michiel Rehwinkel

Tweemaal goud (1996 en 2000) en 
tweemaal zilver (2004 en 2012) op 
de Olympische Spelen, Wereld-
kampioen in 1998, Europees kam-
pioen in 2007 en zes keer winnaar 
van de Champions Trohpy. Teun 
de Nooijer, die achttien jaar gele-
den in het Nederlands elftal debu-
teerde, werd daarnaast drie keer 
uitgeroepen tot beste speler van 
de wereld: in 2003, 2005 en 2006. 
Met Bloemendaal veroverde de 
inwoner van Overveen negen 
keer het landskampioenschap, de 
laatste maal in 2010, en in 1998 
bij de oosterburen ook nog een 
keer tijdens een uitstapje naar 
Hamburg met het Duitse Har-
vestehuder THC. Vijf keer werd 

hij uitgeroepen tot beste speler 
van de Hoofdklasse. De Europa 
Cup I, later Euro Hockey League, 
won De Nooijer (in ieder geval tot 
dusverre) tweemaal.
Met de zilveren medaille op de 

Olympische Spelen in Londen 
heeft Teun de Nooijer na een 
verloren finale tegen Duitsland 
afscheid genomen als internatio-
nal. Hij speelde 453 interlands, 
waarin hij maar liefst 217 keer 
scoorde. Zijn grootste prijs in het 
hockey zelf noemde hij afgelopen 
zondag voormalig Duits interna-
tional en echtgenote Philippa 
Suxdorf, met wie hij samen drie 
dochters heeft. Nummer 14 Teun 
de Nooijer blijft dit seizoen wel 
gewoon spelen voor HC Bloemen-
daal.
Naast De Nooijer werden afgelo-
pen zondag op 't Kopje ook de vier 
andere zilveren medaillewinnaars 
in Bloemendaalse dienst in het 
zonnetje gezet alsmede de drie 
nieuwe Australische aanwinsten, 
die brons in Londen pakten. x

Het staat je perfect Teun
De Nooijer: na aanvoerder nu ook Ridder

Wat anders dan een aanvoerdersband. Toch wel enigszins verbouwereerd bekijkt 
Teun de Nooijer de versierselen die wethouder Tames Kokke hem zojuist heeft 
opgespeld (Foto: Michel van Bergen).

Dat Teun de Nooijer nog altijd heer en meester is op de hockeyvelden ondervindt 
hier ook Sjoerd Gerritsen tijdens de door Bloemendaal van Rotterdam met 4-2 
gewonnen competitie ouverture (Foto: Michel van Bergen). x

vogelenzang - Lekker sporten buiten 
in de Waterleidingduinen. Bij Ken-
nemerRand doen ze dat al meer dan 
veertig jaar. Onder professionele lei-
ding hardlopen, fitwalken en nordic 
walken en er is een speciale groep 
voor senioren. Gezond en verant-
woord bewegen, in een stimuleren-
de groep. Bij de binnentraining ligt 
het accent vooral op versterking van 
de spieren.

De trainingen, een prima fitness-
training met extra aandacht voor 
je skiconditie, zijn voor velen aan 
te raden. Iedereen is in oktober 
welkom om kennis te maken met 
alles wat Ski Vereniging Kenne-
merRand te bieden heeft. Winter-
sport begint in Nederland. Voor-
kom skiblessures door een goede 
voorbereiding. Het winterseizoen 
begint buiten op 5 oktober en bin-
nen op 8 oktober. 
Meer informatie is te vinden op 

www.kennemerrand.nl.

Nordic Walking
Nordic Walking is meer dan alleen 
maar met stokken lopen. Het is 
ook een uitstekende conditietrai-
ning. Het vereist een speciale tech-
niek. Een cursus duurt zes weken, 
een les anderhalf uur. De groepen 
zijn nooit groter dan tien deelne-
mers. De begeleiding is in handen 
van ervaren INWA-opgeleide trai-
ners. De cursus begint op zaterdag 
29 september om 09.30 uur in de 
Waterleidingduinen, ingang De 
Oase, in Vogelenzang. Aansluitend 
volgt doortrainen tot eind maart 
in een groep. SV KennemerRand 
sport al jaren in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, heeft des-
kundige trainers en al sinds 2004 
Nordic Walking op het program-
ma. Kijk voor meer informatie op 
www.kennemerrand.nl of bel Ger 
Brokx, tel. 023-5274437. x

Sporten in de duinen

bennebroek - Welzijn Bloemendaal 
zoekt nog een aantal startende 
bridgers. De Klaverencursus 
begint op dinsdag 25 septem-
ber en duurt van 13.30 tot 16.00 
uur in het Jagershuis in Benne-
broek. Voor verdere informatie 
kannen men bellen met Welzijn 
Bloemendaal, tel. 023-5845300, 
op werkdagen tussen 09.00 en 
12.30 uur. x

Bridge

haarlem/overveen - Op 17 oktober 
organiseren het Kennemer Gasthuis 
en landgoed Duinlust 'Pluk de dag', 
een groot inspiratie- en wellnesse-
vent voor (ex-)oncologiepatiënten. 
Het thema van de dag is 'lichaam en 
geest'. Het evenement is met name 
bedoeld voor vrouwen. Uit onderzoek 
blijkt dat zij de grootste behoefte 
hebben aan activiteiten op het gebied 
van wellness en zingeving.

Het Kennemer Gasthuis heeft 
inmiddels de inschrijving voor 
'Pluk de dag' geopend. Deelnemers 
aan de dag stellen via internet hun 
persoonlijk programma samen. 
Inschrijven is verplicht en kan via 
www.duinlust.com.
De dag heeft een afwisselend pro-
gramma met aandacht voor licha-
melijk- en geestelijk welzijn. Deel-
nemers kunnen kiezen uit indivi-
duele activiteiten zoals gesprekken 
met coaches of massages, of krijgen 
make-up advies van een medewerk-
ster van 'Look good, feel better.' Ook 
zijn er groepsactiviteiten en work-
shops, zoals yoga, mindfulness en 
flow, en het maken van een mood-
board. Een doorlopend kookcafé en 
de afsluitende zangworkshop onder 
leiding van zangcoach Wieke Ubels 
maken de dag compleet.
Trienke Stellema, lid van de raad 
van bestuur van het Kennemer 
Gasthuis, over Pluk de dag: "Uit 
gesprekken met patiënten merk-
ten we dat er grote behoefte is aan 
zingevings- en wellnessactiviteiten. 
Sinds 2011 bieden we dergelijke 
activiteiten dan ook aan. Dit doen 
we in samenwerking met landgoed 
Duinlust in Overveen. Een mooie 

plek midden in de natuur. Vorig jaar 
waren de reacties zo positief dat we 
ook dit jaar hebben besloten deze 
dag te organiseren."
'Pluk de dag' is op 17 oktober van 
11.00 tot 15.30 uur op landgoed 
Duinlust in Overveen. Onder het 
label 'Pluk de dag' biedt het zieken-
huis maandelijks een programma 
aan voor (ex) oncologiepatiënten. 
Meer informatie hierover is te vin-
den op www.kg.nl. x

'Pluk de dag' op Duinlust
Voor (ex)oncologiepatiënten

bloemendaal - Op maandag 24 sep-
tember interviewt de Bloemen-
daalse journalist Milco Aarts 
plaatsgenoot Leon de Winter over 
zijn nieuwste roman VSV. Met 
VSV speelt de auteur speelt een 
spel met de werkelijkheid door 
het gebruik van personages, die 
we ook in het echte leven tegen-
komen. Aan de basis staat Theo 
van Gogh, de vermoorde cineast, 
die in VSV springlevend is. Dat 
wil zeggen, hij leeft voort in het 
hiernamaals, maar heeft nog wat 
taken op aarde te verrichten. De 
roman bracht Leon de Winter 
dichter bij zijn vijand van weleer 
en biedt veel stof voor een prikke-
lende discussie. Aanvang is 21.00 
uur in Het Wapen van Kennemer-
land. De toegang bedraagt € 3.50. 
Het aantal plaatsen is beperkt, 
reserveer op tijd: 023-5266277 en 
info@boekhandelbloemendaal.
nl. Hou de website www.boek-
handelbloemendaal.nl in de gaten 
voor eventuele wijzigingen. x

In gesprek met 
Leon de Winter

overveen - Een bestelbusje dat in Over-
veen stond geparkeerd is zaterdag-
middag door een tuinhekje gescho-
ten. De bus met aanhanger stond aan 
de Bloemendaalseweg geparkeerd 
toen hij uit zichzelf over de weg reed, 
vlak langs een paaltje schoot en uit-
eindelijk in een tuin aan de overkant 

tot stilstand kwam. Gelukkig raakte 
er bij het ongeval niemand gewond. 
Een busje van de politie heeft de 
wagen er nog uit proberen te trekken 
maar dit lukte niet. Een bergingsbe-
drijf is uiteindelijk ingeschakeld. x

Deed 'ie helemaal zelf

(Foto: Michel van Bergen).

vogelenzang - Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om hun handen uit de 
mouwen te steken in de natuur kun-
nen hun hart ophalen. Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert zaterdag 
22 september in samenwerking met 
Waternet een natuurwerkdag 'Ameri-
kaanse vogelkers' zagen in de Amster-
damse Waterleidingduinen.

Deelnemers gaan in deze duinen 
Amerikaanse vogelkers zagen. Deze 
struiken groeien hier snel, zo snel 
dat ze de oorspronkelijke duinbe-
groeiing verdringen. Dit afzagen is 
nodig om de natuurwaarde van dit 
gebied te vergroten en de oorspron-
kelijke duinflora weer een kans te 
geven. Ervaring is niet vereist en 

iemand mee nemen is altijd leuk.
Deelnemers verzamelen om 10.00 
uur bij boshut Panneland aan de 
Vogelenzangseduinweg 4 in Voge-
lenzang. De eerste koffie alhier is 
voor rekening van Waternet. De 
werkdag duurt tot ongeveer 15.30 
uur.
Deelnemers gaan met de fiets het 
duin in. Kom dus met de fiets of 
neem de fiets mee. Er is ook een 
aantal leenfietsen. Zorg zelf voor 
werkkleding, laarzen en lunch. Voor 
gereedschap, begeleiding, werk-
handschoenen en vlaai voor bij de 
koffie wordt gezorgd. Aanmelden 
kan via www.ivn.nl/zuidkennemer-
land of bij Marc van Schie, tel. 06-
22575748. x

Zagen in de duinen
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heemstede - "Dit is een heugelijke 
dag", zegt Christa Kuiper, wethou-
der van Heemstede, terwijl ze op 
het balkon van Uitvaartbegeleiding 
Brokking & Bokslag staat. "Want het 
is nu weer mogelijk om niet alleen in 
Heemstede te wonen maar ook om 
op een bijzondere manier afscheid 
te kunnen nemen." Kuiper opende 
zaterdag 15 september het nieuwe 
Afscheidshuis aan de Herenweg 92 
en bijzonder is het zeker.

door Christa Warmerdam

Het pand uit 1832 deed ooit dienst 
als posthuis, logement en later als 
woonhuis. Het pand is flink ver-
bouwd en heeft nu twee afscheids-
ruimtes, een tuinkamer waar kof-
fie gedronken kan worden en kan-
toorruimtes. Maar niet alleen het 
pand is bijzonder, het team van 
Brokking & Bokslag - Truus Vlaan-
deren, Marry Brokking, Janneke 
Vreeling, Annemargriet van de Kaa, 
José Loog en Marije Kok - bestaat 

geheel uit vrouwen. De dames heb-
ben al vijftien jaar ervaring in het 
begeleiden van uitvaarten en kop-
pelen de feestelijke opening van 
de nieuwe vestiging aan een Open 
Dag waar alles op het gebied van 
uitvaart te zien was.
Opvallend is dat de belangstelling 
voor de Open Dag groot is. Er is 
veel te zien en te doen. De moge-
lijkheden over hoe een uitvaart er 
uit kan zien, blijken zeer divers. 
Zelfs op het gebied van vervoer 
is er volop keus. Buiten staat een 
statige zwarte koets en een spe-
ciale uitvaartbus, waarin naast 
de overledene ongeveer zestien 
nabestaanden kunnen meerijden. 
Zelfs vervoer per fiets blijkt moge-
lijk. Brokking & Bokslag is in het 
bezit van een zogenaamde fietskar, 
waarbij de kist op een aanhanger 
achter de fiets vervoerd kan wor-

den. Nieuwsgierigen nemen voor-
zichtig een kijkje in de uitvaartbus. 
"Mooi hoor, maar voorlopig nog 
maar even niet", zegt een man ter-
wijl hij weer snel uitstapt.
Binnen in het Afscheidshuis staat 
in een van de kamers Monique 
Rang van 'Wikkelgoed', een bedrijf 
in uitvaarttextiel. Op een baar ligt 
een 'soort pop', gewikkeld in een 
wade. Rang legt uit: "Sinds 1991 
is het mogelijk om zonder kist 
begraven te worden. In een wade 
gewikkeld kan de overledene op 
een baar gelegd worden en op die 
manier blijft contact en intimiteit 
mogelijk. Deze producten zijn 
ook heel geschikt voor kinderen. 
De soepele en zachte stoffen van 
natuurlijke materialen vormen op 
een ademende manier de laatste 
omhulling. Kinderen kunnen ook 
in wilgenmandjes worden gelegd."
Anneke Vrijenhoek zit op de grond 
en maakt met haar klankschalen 
rustgevende klanken. De Haar-
lemse legt uit: "De klankschaal is 
een helend instrument en kan op 
elk moment gebruikt worden. De 
klanken brengen rust terwijl men-
sen toch met elkaar kunnen blijven 
praten. Ik bespeel de klankschalen 
op verschillende momenten bij 
een uitvaart. Het kan tussen spre-
kers door, maar ook als de men-
sen binnen komen om afscheid 
te nemen. De klanken zorgen dat 
de stiltelading verdwijnt en plaats 
maakt voor de energie van rust. Ik 
heb twee jaar geleden vijf minuten 
bij 'Aids Memorial Day' in Amster-
dam gespeeld. Het spelen zorgde 
letterlijk voor een trilling bij het 
publiek. Iemand maakte mij erop 
attent dat dit heel goed zou kun-
nen zijn voor nabestaanden bij een 
uitvaart en vanaf dat moment ben 
ik ook bij uitvaarten gaan spelen."
Kijk voor meer informatie op www.
brokkingenbokslag.nl. x

'Dit is een heugelijke dag'
Vijftien jaar Brokking & Bokslag en nieuw Afscheidshuis

Wethouder Christa Kuiper met naast zich Marry Brokking. "Het is nu weer moge-
lijk om niet alleen in Heemstede te wonen maar ook om op een bijzondere manier 
afscheid te kunnen nemen" (Foto: Christa Warmerdam).

(Foto: Christa Warmerdam). x

vogelenzang - Dit jaar is de supermarkt 
van de familie Hulsbosch alweer 
vijftig jaar gevestigd aan de Deken 
Zondaglaan in Vogelenzang. Wat in 
1962 begon als een kleine melkhan-
del, is anno 2012 uitgegroeid tot een 
moderne supermarkt met een sterke 
buurtfunctie. Om dit jubileum te vie-
ren wordt op zaterdag 22 septem-
ber aanstaande een dorpsbarbecue 
georganiseerd. Peet Hulsbosch: "We 
wilden iets extra's doen voor onze 
klanten, want vijftig jaar is natuurlijk 
niet niks. Onze winkel is meer dan een 
supermarkt, het is een ontmoetings-
plek voor veel dorpsbewoners."

door Christa Warmerdam

Door middel van een stempelkaart 
hebben de klanten gespaard voor 
de barbecue, maar de deelname-
kaart voor volwassenen en kinde-
ren is ook in de winkel te koop. 
Hulsbosch: "Er wordt al twee weken 
volop gestempeld in de winkel en 
de barbecue is het gesprek van de 
dag, zowel bij de klanten als bij het 
personeel. Tot en met donderdag 20 
september kunnen de klanten in de 
winkel hun stempelkaart komen 
verzilveren en/of en barbecuekaart 
kopen. Wij hebben er echt heel erg 
veel zin in."

Geschiedenis
Het begon allemaal in 1852, toen 
Adrianus (Janus) Hulsbosch ging 
wonen op de duinboerderij 'Panne-
land'. Zoon Piet, boer en veehouder, 
ging in Vogelenzang en omgeving 
melk uitventen. Eén van zijn twaalf 
kinderen, Cornelis (Kees), nam het 
van hem over. Na zijn trouwen in 
1944 ging Kees wonen in de Graaf 
Florislaan en daar verkocht hij ook 
melk. In 1962 verhuisde de winkel 
naar de nieuwbouw aan de Deken 
Zondaglaan 55. Kees ging ook 
levensmiddelen verkopen en werd 
dus kruidenier. Zoon Piet ging met 

zijn moeder de winkel runnen. 
Vader Kees en Karel Warmerdam 
deden de melkwijken. Die melkwij-
ken werden eerst met de bakfiets 
gereden, later met een electrokar 
en weer later met winkelwagens. 
In 1971 trouwt Piet met Anneke, 
nadat vader Kees naar Hillegom is 
verhuisd en gaan ze op hun beurt 
boven de winkel wonen.
De winkel is inmiddels een insti-
tuut in Vogelenzang en de Voge-
lenzangers gaan dan ook niet naar 
de 'winkel' voor de boodschappen 
maar naar 'Piet'. Piet en Anneke 
verhuizen in 2002 naar de Vogelen-
zangseweg, net buiten de noord-
kant van het dorp. In 2008 wordt 
de winkel fors uitgebreid. Het 
naastgelegen pand, de voormalige 
slagerswinkel van Sjaak van den 
Berg wordt bij de winkel getrok-
ken. Door deze verbouwing is de 
winkel uitgebreid van 220 naar 340 
vierkante meter en werd er ook 
een andere inrichting, met aparte 
in- en uitgang gerealiseerd. Opval-
lend is het onderschrift bij een foto 
in de krant bij deze gebeurtenis: 
"Een groot compliment voor dit 
staaltje moedig ondernemerschap 
anno 2008 is op zijn plaats. Er is 
fors geïnvesteerd en dit nog wel in 
financieel economisch opzicht zor-
gelijke tijden. Eén voordeel, reces-
sie, of geen recessie, consumenten 
moeten toch eten en drinken."
Tegenwoordig woont zoon Peet 
boven de winkel, inmiddels met 
Mandy en zoon Siep. Vader Piet 
werkt nog steeds mee in de winkel. 
Voor Vogelenzang is en blijft de 
winkel een soort 'levensader', waar 
alles gebeurt. Voor Vogelenzang 
is het te hopen dat Siep straks de 
scepter overneemt, want zonder 
Hulsbosch zouden de Vogelenzan-
gers niet alleen verstokt blijven van 
verse producten maar ook van de 
laatste dorpsnieuwtjes. x

Spar Hulsbosch vijftig jaar
aan de Deken Zondaglaan

Dorpsbarbecue in Vogelenzang

De winkel van de familie Hulsbosch, een ontmoetingsplek voor veel dorpsbewo-
ners (Foto: Christa Warmerdam).

bennebroek - Albert Heijn Bennebroek 
viert deze week feest want Albert Heijn 
bestaat 125 jaar. In 2012 werd al op 
verschillende momenten en manieren 
aandacht besteed aan het 125-jarige 
bestaan van Albert Heijn. Maandag 
17 september zijn de festiviteiten in 
Albert Heijn Bennebroek gestart.

Albert Heijn maakt op verschillen-
de manieren deel uit van het leven 
van veel mensen: Albert Heijn is 
inkoper, verkoper, werkgever en 
buurtgenoot. Het 125-jarige bestaan 
wil Albert Heijn daarom graag met 
klanten, medewerkers en leveran-
ciers vieren. In 2012 is al op ver-
schillende momenten aandacht 
besteed aan het 125-jarig bestaan 
van Albert Heijn. In april liet Albert 
Heijn klanten winkeltje spelen met 
minipotjes pindakaas en bananen. 
In juni won medewerkster Elske 
Haverkamp van de Albert Heijn-
winkel in Hengelo de finale van 
een talentenjacht die speciaal voor 
medewerkers was georganiseerd. 
In augustus organiseerden zo'n 175 
leveranciers van Albert Heijn open 
dagen om klanten te tonen waar 
de producten van Albert Heijn van-
daan komen. Deze week viert iede-
re locatie van Albert Heijn op haar 
eigen manier feest.

Feestje in Bennebroek
Albert Heijn wil graag een vertrouw-
de plek zijn voor de dagelijkse bood-
schappen en een actieve bijdrage 
leveren aan het dagelijkse leven in 
de buurt. Het 125-jarige jubileum 
wil Albert Heijn graag vieren in 
en met de buurten waarin de win-
kels gevestigd zijn. Daarom vieren 
alle winkels van Albert Heijn in de 
week van 17 tot en met 23 septem-
ber op hun eigen manier feest. De 
Albert Heijn winkel van de familie 
Zwetsloot in Bennebroek heeft op 
woensdag- en zaterdagmiddag een 
springkussen voor de kleintjes. Van 
woensdag tot en met zondag is er 
elke middag een limonadekoe aan-
wezig, waaruit kinderen hun eigen 
limonade kunnen melken. Er zijn 
leuke toeters en ballonnen en kin-
deren kunnen een knutselplaat 
ophalen van een 'Zaans huisje'. 
Op zaterdagmiddag 22 september 
(burendag) tussen 12.30 en 17.30 
uur kunnen alle klanten en buren 
genieten van een portie oud-hol-
landse poffertjes. "Al onze klanten 
en buren zijn van harte welkom om 
mee te delen in de feestvreugde in 
onze winkel", aldus eigenaar van de 
franchisevestiging in Bennebroek, 
Carlo Zwetsloot. x

AH viert 125-jarig bestaan
Feest bij Bennebroeks filiaal

haarlem - Frank Arnoldy, lid van de 
raad van bestuur van het Kenne-
mer Gasthuis, treedt op 1 decem-
ber aanstaande uit dienst. Arnoldy 
zegt na een zorgvuldige afweging 
te hebben besloten in dienst te 
treden bij NPM Healthcare. De 
raad van toezicht en de raad van 
bestuur betreuren zijn besluit. 
Arnoldy trad in augustus 2011 toe 
tot de raad van bestuur van het zie-
kenhuis. Hij is verantwoordelijk 
voor financiën, facilitair bedrijf, 
vastgoed, kwaliteit en marketing 
en een aantal ondersteunende 

afdelingen (onder anderen radio-
logie). Het ziekenhuis onderzoekt 
de gevolgen van zijn vertrek en 
gaat op zoek naar een passende 
oplossing. x

Frank Arnoldy verlaat KG

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bennebroek - "Ik eet sinds jaren weer 
echt lekker, zei laatst één van onze 
klanten tegen ons. Een mooier com-
pliment kun je toch niet krijgen", 
zegt Annette Bentvelzen. Bentvelzen 
runt samen met Yvonne Kuit Fresh & 
Ready, een nieuw cateringberdrijf dat 
zich richt op ouderen. Samen met kok 
Corrien Vink blijken de dames een 
markt aangeboord te hebben. Ze voor-
zien duidelijk in een behoefte want 
de klantenkring wordt per dag groter. 
"Maar zonder concessies te doen op 
kwaliteit", zegt kok Corrien Vink.

door Christa Warmerdam

De maaltijden van Fresh & Ready wor-
den klaargemaakt in de keuken van 
'Huis te Bennebroek'. Kuit: "In 2008 
stopte het huis met zelf maaltijden 
bereiden en ging de maaltijdverzor-
ging over naar een cateringbedrijf en 
de keuken stond vanaf dat moment 
leeg. Mijn man is de eigenaar van 
restaurant Les Jumeaux in Benne-
broek, waar ook veel bewoners van 
de serviceflat 'Huis te Bennebroek' 
regelmatig komen. In gesprekken 
met onze gasten viel het ons op 
dat de mensen blijkbaar behoefte 

hebben aan een dagverse, gezonde 
maaltijd van hoge kwaliteit. Toen de 
vraag van het huis kwam of wij in 
de keuken van de serviceflat maal-
tijden wilden bereiden hoefden wij 
niet lang na te denken of wij hieraan 
zouden beginnen."
De keuken werd grondig aangepakt 
zodat aan alle normen (HACCP) vol-
daan werd en Fresh & Ready was 
geboren. Inmiddels bezorgt Fresh & 
Ready van Lisse tot Bloemendaal en 
van Haarlem tot Hoofddorp en alle 
tussenliggende plaatsen. De nieuwe 
onderneming kan dan ook met recht 
een succesvolle genoemd worden. 

Bentvelzen: "We zijn in mei van dit 
jaar begonnen met het koken voor 
de bewoners van het huis maar zijn 
ook gaan flyeren en langs de deu-
ren gegaan. We onderscheiden ons 
van andere cateringbedrijven door 
uitsluitend dagverse maaltijden 
van topkwaliteit te leveren en dat 
werkt. De reacties van onze klan-
ten zijn zeer enthousiast en dat is 
heerlijk om te merken. Pizza, patat 
en Chinees kunnen mensen overal 
halen maar dat is niet genoeg, men-
sen willen graag een echte, goede, 
vers gekookte maaltijd hebben. Eten 
is voor iedereen belangrijk en voor 
ouderen geldt dat nog een streepje 
meer. We leveren de maaltijd thuis 
af en maken een praatje. We merken 
dat we ook een sociale functie vervul-
len en dat doen we met liefde. Het is 
dan ook heel dankbaar werk."

Les Jumeaux
Om de kwaliteit hoog te houden 
werkt Fresh & Ready met produc-
ten van dezelfde leverancier als Les 
Jumeaux. Kok Corrien Vink heeft 
enkele jaren als kok bij Les Jumeaux 
gewerkt en zou het ook niet anders 
willen. Vink: "Zonder goede produc-
ten kun je geen goede maaltijd berei-
den. Variatie is ook heel belangrijk. 
We koken elke dag één menu maar 
als er mensen zijn die een bepaalde 
groente niet willen, hebben we daar 
een alternatief voor."
Op de menukaart staan vlees- en vis-
gerechten en Hollandse gerechten 
als lekkere stamppotten. Vrijdag is 
visdag bij Fresh & Ready, zoals bij-
voorbeeld kibbeling met cocktail-
saus, rösti en doperwtjes en wortel-
tjes. Elke week staat er één buiten-
landse maaltijd op de kaart. Kuit: 
"Bijvoorbeeld een heerlijke lintpasta 
á la Caprese, met tomaat, basilicum 
en mozzarella. Binnenkort start het 
wildseizoen en zal er ook wild op 
de menukaart staan. Vanaf oktober 
gaan we ook één keer per maand 
exclusieve gerechten zoals bijvoor-
beeld fazant of sliptong, aanbie-
den."
Een hoofdgerecht kost € 8,75, een 
dessert vanaf € 1,-. De maaltijden 
worden 's middags koud bezorgd. 
Bij de eerste bestelling ontvangt 
iedereen een smakelijke traktatie, 
in de vorm van een dessert. Fresh 
& Ready is van maandag tot en met 
vrijdag vrijdag te bereiken via 023-
8100365 of info@fresh-ready.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.fresh-
ready.nl. x

Meer dan een cateringbedrijf
Fresh & Ready: geen concessies op kwaliteit

Annet Bentvelzen, Yvonne Kuit en Corrien Vink. "De reacties van onze klanten zijn 
zeer enthousiast en dat is heerlijk om te merken" (Foto: Christa Warmerdam).

Lintpasta met gerookte kip en broccoli 
(Foto: Christa Warmerdam). x

regio - Nu de vakantie achter de rug is 
zit je als brugklasser op een nieuwe 
school, in een nieuwe omgeving. In 
plaats van één onderwijzer heb je 
ineens soms wel twaalf docenten en 
in plaats van alleen je broodtrommel 
sjouw je een zware boekentas mee. 
Een nieuwe school, andere klasge-
nootjes en huiswerk kunnen dan 
best tegenvallen en misschien merk 
je dat je niet makkelijk je draai kunt 
vinden.

Dit overkomt ieder jaar een deel 
van de nieuwe middelbare school-
leerlingen. Praktijk Inside Oudt 
onderkend dit fenomeen en heeft 
speciaal voor deze doelgroep een 
training ontwikkeld. Christine 
Oudt van de praktijk: "Deze kinde-
ren kunnen wel een steuntje in de 
rug gebruiken. Daarom organiseert 
Praktijk Inside Oudt ook dit jaar 
weer 'Fluitend De Brugklas DOOR!' 
Met deze training komen de kin-
deren steviger in de schoenen te 
staan en leren ze om te gaan met 
de veranderingen die de brugklas 
met zich meebrengt."
"Geen saaie lesjes maar gezellig 
met zo'n zes tot acht andere leef-
tijdsgenoten gaan we ons samen 
verdiepen in de volgende thema's", 

vervolgt Christine: "Makkelijk con-
tact leggen (sociale vaardigheden), 
jezelf presenteren voor en in de klas 
(houding, uitstraling, stemgebruik),  
opkomen voor jezelf (weerbaarheid 
), ontspanningsoefeningen (leren 
omgaan met stress),  rollenspel 
(onzekerheid de baas). Kortom, vol-
doende handvatten voor de kinde-
ren om tijdens de nieuwe schoolcar-
rière een sterke start te maken."
De training bevat zes sessies en start 
op zaterdag 6 oktober. Er wordt 
gewerkt van 13.00 uur tot 14.30 uur 
en de sessies zijn inclusief frisdrank, 
een hapje en een coole surprise aan 
het eind van de training. Bij mooi 
weer wordt er buiten gewerkt. 
Deze training is ook individueel te 
volgen, en daarnaast organiseert 
Praktijk Inside Oudt ook de trai-
ning 'Fluitend De Brugklas IN' voor 
nieuwe brugklassers.
Wie inschrijft voor 30 september 
betaalt € 135,- in plaats van € 150,- 
voor zes lessen van anderhalf uur. 
Praktijk Inside Oudt bevindt zich 
aan de Grote Houtstraat 102a Rood 
in Haarlem, tel. 06-40736336 en 
info@inside-oudt.nl. Kijk voor meer 
informatie ook op www.inside-
oudt.nl. x

Fluitend de brugklas door

bloemendaal - "Door mensen beter te 
laten horen kunnen zij weer optimaal 
functioneren en actief deelnemen aan 
het dagelijks leven en dat vind ik het 
mooie aan dit beroep", zegt Hans van 
Dommelen. Van Dommelen is audicien 
en is sinds kort manager van Oorwerk 
Bloemendaal. De hoorwinkel aan de 
Bloemendaalseweg bestaat inmid-
dels vijf jaar.

door Christa Warmerdam

Albert Rijnaars begon in 2007 met 
de eerste hoorwinkel in Amstel-
veen. Rijnaars: "Daarna volgden al 
snel Bergen en Uithoorn en inmid-
dels hebben we acht winkels in heel 
Nederland. Ik zal nog regelmatig in 
Bloemendaal te vinden zijn maar ga 
mij meer richten op het managen 
en mijn collega Hans van Domme-
len gaat de zaak in Bloemendaal 
runnen", legt hij uit.
Rijnaars kan de winkel in Bloemen-
daal met een gerust hart overdragen 
aan Van Dommelen want de audi-
cien kreeg de liefde voor het vak 
van huis uit mee. Van Dommelen: 
"Mijn ouders en mijn grootouders 
hadden een hoorwinkel. Ik zag van 
jongs af aan wat een verschil het 
kan maken voor mensen met een 
hoorprobleem. Nadat mijn moe-
der stopte met de zaak ben ik bij 
een groot hoorbedrijf gaan werken 
maar daar voelde ik me niet thuis. 
Bij Oorwerk was dat wel het geval 
want hier wordt gewerkt zoals ik 
dat van huis uit gewend ben. Als je 
met mensen werkt die een gehoor-
probleem hebben moet je alle tijd 
en aandacht geven die nodig is."
Volgens beide heren is het vak van 
audicien een vak dat qua ontwikke-
ling nooit stil staat. Rijnaars: "Het is 
voor ons elke keer bijsturen maar 

dat maakt het ook interessant. We 
hebben bijvoorbeeld hoortoestel-
len die ondersteuning geven bij het 
gebruik van uw (mobiele) telefoon. 
Het is ook mogelijk om de telefoon 
direct via bluetooth te verbinden 
aan het hoortoestel."
Rijnaars en Van Dommelen zijn ook 
tot triage audiciens opgeleid. Van 
Dommelen: "Dit houdt in dat wij, 
zonder tussenkomst van een KNO-
arts of audiologisch centrum, kun-
nen vaststellen wat het probleem is 
en dat verkort het traject naar een 
beter gehoor. Wanneer wij consta-
teren dat er meer aan de hand is, 
sturen wij mensen wel door naar 
een KNO-arts. Het is wel afhankelijk 
van de ziektekostenverzekering of 
wij dit kunnen doen."
Rijnaars vult hem aan: "Wij maken 
gebruik van de nieuwste audio-
, spraak- en videotechnieken bij 
het vaststellen van het gehoor. We 
beginnen altijd met een gratis hoor-
test en een gesprek. Tijdens de test 
meten we precies hoe het met het 
gehoor gesteld is. We gaan daarbij 
uitgebreid in op de mogelijkheden 
om het gehoor te verbeteren. Daar 
spelen persoonlijke omstandighe-
den een grote rol in. Om het oor van 
binnen goed te kunnen bekijken en 
te inspecteren, maken wij gebruik 
van een otoscoop. Dit is een speci-
ale kijker voor het oor waarmee de 
gehoorgang goed zichtbaar wordt. 
Ook hebben wij een kleine camera 
die wij pijnloos in de gehoorgang 
kunnen brengen om het oor van 
binnen nog duidelijker te zien. De 
klant kan dan ook mee kijken."
Oorwerk is te vinden aan de Bloe-
mendaalseweg 6 in Bloemendaal, 
tel. 023-5279900. Kijk voor meer 
informatie op www.oorwerk.nl. x

Liefde voor het hoorvak
Vijf jaar Oorwerk in Bloemendaal

Albert Rijnaars en Hans van Dommelen (Foto: Christa Warmerdam).
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Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

Zó te betrekken woonhuis!
Uitstekend onderhouden eengezinswoning met 
voor- en achtertuin en vrij uitzicht over plant-
soen aan de voorzijde. Het pand beschikt over 
een eigen oprit en een vrijstaande berging en is 
gelegen in een rustige en kindvriendelijke 
omgeving, zeer gunstig en centraal ten opzichte 
van uitvalswegen en scholen.

Het gezellige huis is voorzien van een ruime, 
tuingerichte woonkamer, een open keuken met 
inbouwapparatuur, 4 slaapkamers en een luxe 
badkamer met o.a. een stoomdouche en een 
2e toilet.
De besloten achtertuin op het Westen is circa 
12 meter diep en beschikt over veel privacy.

Algemeen: dubbel glas en overige isolatie, 
CV (gas) verwarmd.
Grondoppervlakte: 157 m2

Inhoud: circa 300 m3

Woonoppervlakte: circa 100 m2

Bouwjaar: 1986.

Rijksstraatweg 22, Bennebroek 

Tel. (023) 58 45 265

www.heemborgh.nl

Heemborgh makelaars is een samenwerkingsverband van 
vijf zelfstandige NVM makelaarskantoren die een hoge 

kwalitatieve dienstverlening nastreven.
Lisse, Hillegom, Bennebroek, Sassenheim en Nieuw-Vennep 

Vogelenzang - Graaf Janlaan 12
€ 282.500,- k.k. € 250.000,- k.k.

SPECTACULAIRE PRIJS (TOT 15 OKTOBER 2012)!
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WWW.VANDERVLUGT.NL
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D A G L I C H T + R U I M T E

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Uw Select Windows dealer:

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG

ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR

Vraagprijs € 224.500,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Hooge Werf 20

HILLEGOM

Een fraaie en vooroorlogse middenwoning 

panelen. Originele details zijn behouden en 
in goede staat van onderhoud.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Weeresteinstraat 75

HILLEGOM

Vraagprijs € 459.000,- k.k.
Heemborgh Makelaars

Tel: 0252-217011

Prins Hendriklaan 2

SASSE NHE IM

2

2

Moderne vrijstaande villa met stijlvol 
ontworpen serre, fraai aangelegde tuin en 
dubbele inpandige garage in het 
Vogelenzangse bos- en duingebied.

Vraagprijs € 1.185.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Vogelenzangseweg 71

VOG E LE NZ ANG

Uniek woonhuis in het centrum (gem. 
monument), bj.  ca. 1750, met historische 
bouwmaterialen verbouwd. 3 woonkamers, 
4 slaapkamers en 3 badkamers.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.
Cense van Lingen Makelaars o.g.

Tel: 023-5715715

Achterom 1 en 1a

Z AN DVOO R T

2

2

OPEN HUIS van 12.00 - 15.00 uur
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zandvoort - Op 22 en 23 September 
staat galerie Artrata aan de Kostver-
lorenstraat 57 in Zandvoort geheel in 
het teken van fotografie en dan met 
name van vastgelegde markante en 
pregnante natuurverschijnselen en 
skylines. Opmerkelijk is daarbij dat 
juist de badplaats Zandvoort deze 
expositie een hoofdrol speelt. De 
expositie omvat fotografisch werk 
van Onno van Middelkoop, Nissim 
Men en Willem Overtoom. Martine 
Kramer exposeert tegelijkertijd met 
haar beelden.

In opdracht van de VVV Zand-
voort maakte kunstenaar Nissim 
Men in 2010 een panorama van 
Zandvoort waarin het verleden 
van de badplaats werd verenigd 
met het beeld van 2010. Bij toeval 
ontmoette galeriehouder René de 
Vreugd de kunstenaar bij een col-
lega galeriehouder, waarbij dui-
delijk werd dat het jammer was 
dat dit initiatief niet verder was 
uitgewerkt. 
Daarop ging Nissim Men, op ver-
zoek van René de Vreugd, aan de 
slag en ontstond er een panorama 
van Zandvoort anno 2012. Zelfs de 
nieuwe brandweerkazerne, als-
ook de op dit moment aanwezige 
zandsculpturen, zijn in het pano-
rama aanwezig. Na ruggenspraak 
met de VVV is dit fascinerende 
panorama nu te zien tijdens de 
open dagen van de galerie op 22 
en 23 September van 12.00 tot 
18.00 uur. De totale oplage van 

het 'Zandvoort Panorama' 2012 
omvat slechts twaalf kunstwer-
ken. Als extra expositie-optie is 
het mogelijk dat het huis, het 
bedrijf, de kinderen, of bijvoor-
beeld de koper van het kunstwerk, 
in het panorama wordt verwerkt. 
Een 'fotografieschilderij' waarvan 
er maar één is op de hele wereld 
met daarin iets van jou persoon-
lijk verwerkt.

Natuur en reizen
Het thema 'Zandvoort' wordt tij-
dens de expositie versterkt door 
de fascinerende werken van foto-
grafie van kunstenaar Onno van 
Middelkoop. Onno legt de natuur 
rond Zandvoort en dan met name 
de duinen, op een wijze vast zoals 
wij deze eigenlijk nooit zien. In alle 
vroegte vangt Onno de opgaande 
zon in het duingebied, waarbij het 
wel lijkt of de duinen in brand 
staan. Onno heeft iets met het 
natuurlijke licht in al haar stem-
mingsbeelden waarmee hij zijn 
onuitwisbare signatuur drukt op 
de fotografie.
De werken van Nissim Men en 
Onno van Middelkoop zijn recent 
opgenomen in de collectie van 
galerie Artatra. Het werk van de 
vermaarde reisfotograaf Willem 
Overtoom maakt al langer deel 
uit van de collectie. Willem reist 
over de hele wereld om daarbij 
markante 'Landmarks' vast te 
leggen zonder dat daarbij iets in 
scene wordt gezet. Veelal ongelo-
felijke beelden, met bijvoorbeeld 
een hard kleurgebruik, die toch 

allemaal werkelijk zo in de natuur 
voorkomen. Willem, die onder 
meer voor National Geographic 
werkte, heeft daarbij een bijzon-
der oog voor detail; details waar 
wij onnadenkend aan voorbij 
lopen, vangt hij in een beeld om 
er een ongeëvenaard kunstwerk 
van te maken.

Beelden
Er zijn erg weinig beeldhouwers 
die het landschap als inspiratie-
bron hebben voor hun beelden. 
Martine Kramer echter heeft 
steeds inspiratie gezocht in land-
schappelijke taferelen en kiest 
hout als natuurlijk materiaal om 
haar beelden mee te vormen. Dat 
verwerkt zij op fascinerende wijze 
waardoor transparante geabstra-
heerde beelden ontstaan met een 
duidelijk herkenbaar signatuur.
Een bezoek aan de galerie tijdens 
de open dagen op zaterdag 22 en 
zondag 23 september tussen 12.00 
en 18.00 uur is zeer zeker de moei-
te waard. Galeriehouder Rene de 
Vreugd is ervan overtuigd dat der-
gelijke beelden nog nooit eerder 
zijn vertoond. Na 23 september is 
de expositie tot 21 oktober alleen 
op afspraak te bezichtigen.
Galerie Artratra is uitgenodigd 
zich te presenteren tijdens LXRY 
Masters (de nieuwe naam voor 
de befaamde miljonairsfair) in de 
RAI in december en tijdens het 
uitermate prestigieuze Kunst- en 
Antiekweekeinde van Naarden in 
Januari 2013. x

Bijzondere 'Landmarks'
Fotografische- en sculptuurkunst bij Galerie Artrata

Bijzondere natuurbeelden, zoals deze foto van Onno van Middelkoop, zijn op 
groot formaat te bewonderen bij Galerie Artrata in Zandvoort (Foto: www.ovm-
fotografie.nl).

zandvoort - Deze vrijdag 21 spetem-
ber is het Keep It Clean Day in Neder-
land. Op deze dag is er aandacht voor 
een groot en onderschat wereldwijd 
probleem: zwerfvuil. In Zandvoort is 
er een speciaal project aan gekop-
peld: een grotendeels van zwerfvuil 
gemaakt kunstwerk in de vorm van 
een met zwerfvuil behangen, twee bij 
drie meter grote vis. Vrijdagmiddag 
zal deze worden onthuld door burge-
meester Niek Meijer.

Sinds enige weken wordt er door tal 
van vrijwilligers onder leiding van 
initiatiefneemster Jolanda Meier-
Koning keihard gewerkt aan het ver-
zamelen van zwerfvuil. 'Gelukkig' 
ligt er genoeg (anders was Keep It 
Clean Day ook niet nodig geweest), 
maar voordat het aan het met kip-
pengaas bespannen metalen frame 
van de vis hangt, dat kost aardig wat 
tijd en inspanning. Belangrijk voor 
Jolanda was dat daar ook kinderen 
bij betrokken zijn, want zij zijn de 
toekomst en dus met name degenen 
die doordrongen moeten worden 
van de gevaren van zwerfvuil in de 
zee. Zo hebben de kinderen van De 
School ook een dag meegeholpen 
met vuil rapen en het was een groot 
succes, ze hebben hard gewerkt en 
waren heel enthousiast.
Op vrijdagmiddag vindt de laatste 
fase van het project plaats. Om 
14.00 uur verzamelen betrokken 
Zandvoorters, onder wie de loco-
burgemeester Belinda Göransson 

en wethouder Andor Sandbergen, 
zich op de rotonde ter hoogte van 
het JuttersMuZEEum om nog één 
keer het strand helemaal schoon 
te rapen. Iedereen is welkom zich 
daarbij aan te sluiten. Daarna ver-
plaatst het gezelschap zich naar het 
Muziekpaviljoen voor het Raadhuis, 
alwaar de wethouder een speech 
zal houden. De Conny Lodewijks 
Groep zal dan in een speciale chore-
ografie een dansoptreden doen en 
aansluitend wordt het kunstwerk 
onthuld.
Kijk voor meer informatie op de 
Zandvoort-doet-mee-met-Keep-It-
Clean-Day pagina op Facebook. x

Zwerfvuil-vis onthuld

(Publiciteitsfoto).

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op zondag 23 september 
wordt in de kathedraal een lezing/
rondleiding gehouden getiteld 'De 
oorsprong van de kathedraal, zijn 
onderdelen en zijn symbolische 
betekenis'.

In het jaar 313 werd de vrijheid 
van godsdienst in het Romeinse 
rijk toegestaan. Vanaf dat moment 
kwam de vroegchristelijke kerken-
bouw op gang, wat in de Middeleeu-
wen leidde tot een hoogtepunt in 
de bouwkunst, namelijk de bouw 
van de prachtige kathedralen. In 
de lezing metrondleiding wordt 
het ontstaan en de ontwikkeling 

van de kathedraal behandeld, van 
de begintijd tot circa 1900, de tijd 
dat de Kathedrale Basiliek St. Bavo 
gebouwd werd.
De lezing met rondleiding - geor-
ganiseerd door de Vriendenkring 
van de Nieuwe Bavo - begint om 
13.30 uur en duurt ongeveer een 
uur. Het adres is Leidsevaart 146 
in Haarlem (toegang aan zijde van 
het Emmaplein, via de tuin). Deel-
name is alleen mogelijk door aan-
melding via vrienden@rkbavo.nl 
onder vermelding van rondleiding 
23 september. Deeelname kost € 5,- 
per persoon. x

Lezing met rondleiding
in Kathedrale Basiliek

bennebroek - Kunsthistoricus 
René Dessing verzorgt op dins-
dag 25 september in de biblio-
theek aan de Bennebroekerlaan 
3 in Bennebroek een lezing over 
historische buitenplaatsen. Als 
adviseur van (historische) bui-
tenplaatsen en landgoederen, 
maar ook als bewoner van een 
oude buitenplaats, is René Des-

Buitenplaatsen sing bijzonder gegrepen door 
de (kunst)geschiedenis, de ver-
schijningsvormen van de bui-
tenplaatsen. Zijn gedrevenheid 
komt voort uit zijn grote kennis 
van en ervaring met buitenplaat-
sen en zijn behoefte dit met meer 
mensen te willen delen. Aanvang 
is 19.30 uur, de toegang is gratis. 
Aanmelden kan via 023-5847712 
of bennebroek@bibliotheek-
duinrand.nl. x

bloemendaal - Op zondag 23 sep-
tember zal dr. Aviva Boissevain een 
lezing geven in De Kapel aan de 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal met 
als thema De Divina Commedia van 
Dante Alighieri (1265-1321). De 'god-
delijke komedie' van de Italiaanse 
schrijver en dichter Dante Alighieri 
is het belangrijkste werk uit de Ita-
liaanse letterkunde en één van de 
hoogtepunten uit de Westeuropese 
literatuur. Van dit gedicht is Dante 
zowel de verteller als de hoofdper-
soon. Hij beschrijft hierin de denk-
beeldige reis die hij maakt door ach-
tereenvolgens de hel, het vagevuur 

en het paradijs: in de Middeleeuwen 
de drie rijken van het hiernamaals. 
Met dit werk geeft Dante niet alleen 
uiting aan de religie van de late 
middeleeuwen, maar ook van de 
politieke en intellectuele invloeden 
op zijn tijdsgewricht. Hoe gaf Dante 
zijn 'Komedie' vorm? Hoe schildert 
hij de voorstellingen van de drie 
rijken af? Welke personen komt hij 
op zijn reis tegen en in welke hoe-
danigheid? Zoals gebruikelijk kan 
men na afloop vragen stellen aan de 
spreker. De lezing begint om 10.30 
uur. Zie ook www.dekapel-bloemen-
daal.nl. x

Over de Goddelijke Komedie

zandvoort - Op dinsdag 2 oktober 
kunnen Zandvoortse 55-plussers 
en andere geïnteresseerden gratis 
deelnemen aan een gezellige en 
sportieve strandwandeling. Sport-
service Heemstede-Zandvoort 
organiseert dan in samenwerking 
met de gemeente Zandvoort in het 
kader van Zandvoort Actief! de 
'10.000 stappen van Zandvoort'. 
De start van de wandeltocht over 
het strand is bij het nieuwe club-
gebouw van de Watersportver-
eniging Zandvoort. Om 13.00 uur 
worden de deelnemers hier wel-
kom geheten met een kopje kof-
fie of thee. Niet veel later wordt 
gestart aan de wandeling, die 
ongeveer drie kwartier in beslag 
zal nemen. Het Jutters Museum is 
het eindpunt van de wandeling. 
Een jutter zal daar wat vertellen 
over het Zandvoortse strand. x

10.000 stappen
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

op TV

Life Style Xperience was te gast 
bij JG Stukadoors.
U kunt dit zien op 23 september 
RTL 4 om 14.20 uur

Wilt u zelf onze showroom komen bekijken?

U bent van harte welkom op:

Donderdag : 13.30 uur - 17.00 uur

  19.00 uur - 21.00 uur

Vrijdag : 13.30 uur - 17.00 uur

Zaterdag : 10.00 uur - 13.00 uur

Einsteinstraat 2, 2181 AA Hillegom

0252 - 523332

www.jg.nl

De koffie staat klaar!!
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

De parel van het
Sauerland!

109
Voor dat echte vakantiegevoel hoeft
u helemaal niet ver te rijden! Het 
Sauerland is een ideale plek om er
even helemaal uit te zijn. U kunt er 
prachtig wandelen, er is zelfs een spe-
ciaal ‘Belevenispad’. Wie nog actiever 
wil zijn, kan rodelen, paardrijden en 
mountainbiken. Ook de leuke win-
keltjes en cafeetjes van het gezellige 
Winterberg dragen bij aan het vakan-
tiegevoel. Kortom: veel vakantie voor 
uw geld!

Uw verblijf
U verblijft in Das Waldhaus, een kleinschalig 
hotel (22 kamers), op de mooiste plek van 
Winterberg: bij de Kappeberg (de kamers met 
balkon/terras hebben een fraai uitzicht op de 
berg). Het hotel beschikt over een gezellige 
lounge met open haard en een sfeervol restau-
rant. Uw kamer is voorzien van badkamer met 
bad of douche en toilet.

Inbegrepen
• 3x overnachting met ontbijt
• 2x driegangenkeuzemenu of buffet
• 1x gratis Sauerland-likeurtje 
• 10% korting op massage en
 beautybehandelingen
• vakantiepas met veel korting op 
 entrees/excursies etc.

Prijzen Standaard met balkon 
20/09-26/10 129 145 
18/11-05/12 109 125
06/12-21/12 129 145 

Kinderkorting (bij 2 volbeta-
lenden op kamer, max. 2 kids)
Kids 0 t/m 5 jaar gratis
Kids van 6 t/m 12 jaar 50% korting

Prijzen in € p.p. Indien er een vrijdag- of 
zaterdagnacht in uw verblijf valt, betaalt u 
€ 6,50 toeslag p.p.p.n. 
Niet inbegrepen: reser-
veringskosten, kosten 
calamiteitenfonds en 
toeristenbelasting.

4-daagse More Inclusive
Sauerland, Duitsland

zoek & boekcode 56930

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 56930

overveen - De damherten van het 
Landgoed Elswout hebben een droog 
onderkomen in de Noorse blokhut. 
Maar voor hoe lang nog? De monu-
mentale stal begint kleine manke-
menten te vertonen. Het rieten dak 
is bijvoorbeeld aan vernieuwing toe. 
De komende weken wordt de blokhut 
daarom gerestaureerd met 'eigen' 
hout afkomstig van het landgoed.

Het gehele project wordt gefinan-
cierd uit een BRIM subsidie, wat 
staat voor Besluit rijkssubsidiëring 
instandhouding monumenten. Dit 
is een jaarlijkse tegemoetkoming in 
de kosten voor het onderhoud van 
specifieke rijksmonumenten. De 
opgeknapte blokhut moet er straks 
voor zorgen dat de damherten de 
komende jaren weer een warm en 
droog onderkomen hebben en de 
bezoekers nog lang kunnen genie-
ten van de Noorse blokhut op land-
goed Elswout.
Voor de restauratie wordt hout van 
het eigen landgoed gebruikt. Er 
staan verschillende eiken op Els-
wout die in slechte staat verkeren. 
Degenen die voldoen aan de juiste 
lengte/dikteverhoudingen worden 
geveld en op maat gezaagd. Het 
gaat om maximaal tien eiken die 
voornamelijk komen uit het bos-
vak evenwijdig aan de Zijweg. Deze 
eiken worden in de slechte stukken 
van de Noorse blokhut verwerkt.

Noorse blokhut
De huidige hertenbaan kreeg zijn 

vorm in de negentiende eeuw en 
is typerend voor de hertenbanen 
en koekampen uit deze periode. 
De Noorse hut en een slingerende 
vijver complementeren het roman-
tische beeld. Landgoed Elswout 
is vanaf de aanleg verschillende 
malen van eigenaar gewisseld, 
en werd daarmee herhaaldelijk 

opnieuw ingericht volgens de des-
tijds heersende mode. Van deze 
verschillende landschapsstijlen 
zijn nog steeds elementen te zien 
op Elswout, waarmee het een van 
de best bewaarde en afwisselende 
landgoederen van Nederland is. x

Eiken op landgoed Elswout
krijgen goede bestemming

Opknapbeurt blokhut hertenbaan Elswout

(Foto: Staatsbosbeheer).

haarlem/heemstede - Tijdens Oktober 
Kennismaand kunnen leden van de 
Bibliotheek Haarlem en omstreken 
op vertoon van hun ledenpas gratis 
een tijdschrift Quest ophalen in één 
van de vestigingen. En er is nog veel 
meer te doen in de Bibliotheek. In heel 
Nederland wordt in oktober aandacht 
besteed aan de fascinerende wereld 
van wetenschap en technologie. Ook 
de Bibliotheek Haarlem en omstreken 
doet mee.

Oktober Kennismaand gaat in de 
Bibliotheek van start op zondag-
middag 30 september, van 12.00 
tot 16.00 uur, met een demonstra-
tie van een elektriseermachine, de 
Van de Graaff generator. Door het 
opgewekte elektrische veld gaat het 
haar van een persoon alle kanten 
opstaan! De machine is aan de Bibli-
otheek in bruikleen gegeven door 
het Teylers Museum. Een medewer-
ker van het museum begeleidt deze 
demonstratie, die plaatsvindt in 
Bibliotheek Centrum aan de Gast-
huisstraat 32 in Haarlem.

Gratis tijdschrift Quest
Voor leden van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken ligt een 
gratis tijdschrift Quest klaar. Opha-
len kan, zolang de voorraad strekt, 
tijdens de openingsuren. Ophalen 
van Quest kan in alle vestigingen 
(behalve Spaarndam) en in Biblio-
theek Centrum niet tijdens de zelf-
service uren.
De Bibliotheek heeft verder een 
rijke collectie boeken en dvd's over 
natuur, bèta en techniek. Om het 

kiezen nog gemakkelijker te maken 
ligt er een lijst met toptitels klaar. 
Deze kan ook worden gedownload 
via de website. 

Kenniscafé
Op 16 oktober, van 19.45 tot 22.00 
uur, kunnen geïnteresseerden 's 
avonds hun licht opsteken bij een 
Kenniscafé in Bibliotheek Centrum 
over het onderwerp Energie. Gast-
heer Rutger de Hamer interviewt 
vier sprekers uit de wetenschap 
en het bedrijfsleven. Zij vertellen 
met passie over projecten rondom 
duurzame energie: zon, wind en 
water. Stand-up comedian Ramon 
Fielmich zorgt voor een ontspan-
nen sfeer.
Oktober Kennismaand in de Biblio-
theek Haarlem en omstreken wordt 
gesponsord door Fluor. De demon-
stratie en het Kenniscafé zijn gratis 
toegankelijk. Voor het Kenniscafé is 
vooraf reserveren gewenst, tel. 023-
5115300. Kijk voor meer informatie 
op www.bibliotheekhaarlem.nl. x

Oktober Kennismaand
Bibliotheek Haarlem en omstreken

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op maandag 24 
september organiseert de Postze-
gelvereniging Santpoort een club-
avond in Het Terras, in het Sta-
tionsgebouw aan de Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord. Vanaf 
circa 19.00 uur is de zaal open, de 
toegang is gratis en er is voldoende 
parkeergelegenheid. Deze avond 
is er zoals gebruikelijk een vei-
ling, met een gevarieerd aanbod 
en met voldoende gelegenheid om 
de kavels te bekijken. Voor meer 
informatie kan men bellen met 
023-5382274 (na 18.00 uur). x

Postzegelavond
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POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

voor € 15,00 excl. BTW
Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

TOB
Tennis voor 

55 plus
nog plaats voor enkele  

spelers in steeds 
wisselende opstelling
iedere dinsdag in de 
Fablohal een uurtje 
spelen ter kennis-

making mogelijk….
Start 4 oktober.

Info Huib van der Ham
06 51558204
Trijnie Vroom
023 5257565



santpoort-noord - In 't Mosterdzaadje 
staat op zondag 23 september om 
15.00 uur de klarinet centraal. Klari-
nettiste Moniek Schippers zal met de 
violiste Caroline Wagner en de pianis-
te Mirsa Adami een concert verzorgen 
met werken van Poulenc, Milhaud, 
Bax en Khachaturian.

door Paula Blom

Deze professionele musici maken 
deel uit van kamermuziekensem-
ble 'De Bezetting Speelt'. In volle 
bezetting bestaat dit gezelschap uit 
vijf strijkers en vijf blazers, maar 
het opereert ook in kleine bezet-
ting, waarbij één instrument cen-
traal staat.
De klarinet, zoals wij die nu ken-
nen, ontstond rond 1690. Het 
instrument raakte meer en meer 
ingeburgerd in de orkesten van 
de achttiende eeuw. Veel compo-
nisten waren gecharmeerd van de 
bijzondere klank. Volgens Mozart 
benaderde de klarinet het dichtst 
de klank van de menselijke stem. 
De Bezetting Speelt kiest voor wer-
ken afkomstig uit het midden van 
de twintigste eeuw. Poulenc schreef 
zijn sprookjesachtige Sonate voor 
klarinet en piano in 1962, tegen 
het einde van zijn leven. Heel jazzy 

klinkt de Suite voor klarinet en viool 
die Milhaud in 1936 componeerde. 
In de prachtige Sonate voor klarinet 
en piano uit 1934 verklankt Arnold 
Bax het Engelse landschap. Tot slot 
het vurige, Russisch-romantische 
Trio voor klarinet, viool en piano 
dat Khatchaturian in 1932 schreef.
Een verrassend programma, net 
even anders, met muziek die 

gehoord wil worden. Zie ook: www.
debezettingspeelt.nl
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x
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aerdenhout - Op maandag 1 en dins-
dag 2 oktober staat de Classic Express 
van het Prinses Christina Concours 
in Aerdenhout. De Classic Express is 
een trailer die kan uitschuiven tot een 
concertzaal van veertien meter lang 
en zeven meter breed. In de rijden-
de concertzaal laten prijswinnaars 
van het Prinses Christina Concours 
basisschoolleerlingen kennisma-
ken met klassieke muziek. Op 1 en 
2 oktober kunnen leerlingen van de 
Schoolvereniging Aerdenhout-Bent-
veld genieten van een concert in de 
Classic Express.

In de Classic Express passen onge-
veer 35 kinderen. Binnen staan zit-
jes en er is een klein podium waar 
de muzikanten en de presentator 
kunnen plaatsnemen. Hier staat 
ook een vleugel. Met speciale lich-
ten en videobeelden zal de werking 
van de muziek worden versterkt. 
Alle klank en geluid in de rijdende 
concertzaal wordt gereguleerd met 
een elektro-akoestisch systeem, dat 

zelfs de akoestiek van het Amster-
damse Concertgebouw kan naboot-
sen. De Classic Express is een ini-
tiatief van het Prinses Christina 
Concours. Met de Classic Express 
wil het Prinses Christina Concours 
basisschoolleerlingen laten ken-
nismaken met klassieke muziek. 
De concerten in de Classic Express 
duren ongeveer drie kwartier en 
worden gepresenteerd door een 
speciaal opgeleide pianist annex 
presentator. Tijdens de laagdrem-
pelige concerten hoeven school-
kinderen niet alleen stil te luiste-
ren, ze kunnen vragen stellen aan 
de prijswinnaars van het concours 
en mogen ook zelf muziek maken. 
Meer informatie is te vinden op 
www.classicexpress.nl.

Opnamestudio
Na schooltijd wordt de rijdende 
concertzaal omgetoverd tot een 
echte opnamestudio. Kinderen tot 
en met 11 jaar die zelf een muziek-
instrument bespelen of kunnen 

zingen, zijn op maandag 1 oktober 
vanaf 15.30 uur van harte welkom 
om in de Classic Express een filmpje 
van zichzelf te laten opnemen. Het 
Prinses Christina Concours plaatst 
al deze filmpjes op www.junior-
concours.nl. Zo doen de kinderen 
automatisch mee aan het nieuwe 
Prinses Christina Junior Concours, 
dat op 1 oktober van start gaat. 
Deelnemers aan het Prinses Chris-
tina Junior Concours maken kans 
op mooie prijzen. Aanmelden voor 
de opnamestudio is verplicht en 
kan via www.juniorconcours.nl. 
De Classic Express staat geparkeerd 
aan de Koekoeksweg 2 in Aerden-
hout.
Online muziekwedstrijd
Ook is het mogelijk om thuis een 
eigen filmpje te maken voor het 
Prinses Christina Junior Concours. 
Kinderen tot en met 11 jaar kun-
nen een filmpje van een eigen 
optreden op YouTube plaatsen en 
de link doorgeven via www.junior-
concours.nl. De sluitingsdatum van 

het online concours is op zondag 
6 januari 2013 (einde Kerstvakan-
tie). x

Een rijdende concertzaal én opnamestudio

De Classic Express staat op maandag 
1 en dinsdag 2 oktober in Aerdenhout 
(Publiciteitsfoto).

De klarinet centraal
Programma met muziek die gehoord wil worden

Onder anderen Moniek Schippers en Caroline Wagner zullen aanstaande zon-
dag te beluisteren zijn (Publiciteitsfoto).

zandvoort - Artiesten zoals trompet-
tiste Saskia Laroo hebben nauwelijks 
een introductie nodig om kennis te 
maken met haar muziek. Wie heeft 
deze Amsterdamse nog niet op zien 
treden. Natuurlijk op de grote (buiten) 
podia maar ook in kleine clubs en zoals 
aanstaande vrijdag in Jazzcafé Oom-
stee in Zandvoort.

Door kenners wordt zij dan ook de 
beste trompetiste van Nederland 
genoemd. In Amerika wordt zij 
zelfs de 'Lady Miles Davis of Europe' 
genoemd. Muziek maken en optre-
den in binnen en buitenland is wat 
Saskia het liefst doet. 
Met haar eigen bands of als speciale 
gaste. Saskia Laroo speelt muziek-
stijlen die iedereen aanspreken; van 
jazz tot dance tot pop tot wereldmu-
ziek. Inmiddels heeft zij - met War-
ren Byrd - haar zesde CD uitgebracht 
op haar eigen label Laroo Records. 
De titel van de CD geeft al aan wat 
men er van kan verwachten. Two of 
a Kind: A Tribute to Miles & Monk.
Aanstaande vrijdag speelt Saskia 
met Gideon Hamburger. Gideon 
werd als jonge gitarist vooral gein-
spireerd door jazz-grootheden als 
Wes Montgomery, George Benson 
en in Nederland door zijn docenten 
Maarten van de Grinten en Jesse van 
Ruller. Verder studeerde Hamburger 
één seizoen bij de Berklee Collage of 
Music, won hij de tweede prijs van 
het prinses Christina Concours en 

ontving hij hierbij tevens de 'extra 
prijs' voor opvallend muzikant. Ook 
heeft Gideon Hamburger al eens zijn 
opwachting gemaakt op het North 
Sea Jazz Festival.
Maarten Bakker, begonnen op zijn 
vierde jaar op de ukelele, is uitein-
delijk cum laude afgestudeerd op 
basgitaar aan het Utrechts Conserva-
torium. Maarten is een vast lid van 
de band van Saskia Laroo. De ritme 
sectie wordt ook dit maal onder-
steund door allround drummer 
Menno Veenendaal, van wie de vaste 
gasten weten dat hij zich moeiteloos 
staande houdt tussen de vele beken-
de namen in Jazzcafé Oomstee. Of 
het bij deze muzikanten blijft is nog 
maar de vraag. Misschien heeft Sas-
kia evenals met haar vorig optreden 
nog een verrassing in petto.
Vrijdag 21 september, aanvang 21.00 
uur. De toegang is gratis maar kom 
op tijd want Jazzcafé Oomstee aan 
de Zeestraat 62 in Zandvoort is een 
sfeervol maar klein café. x

Lady Miles Davis of Europe
Saskia Laroo in Café Oomstee

(Publiciteitsfoto).

haarlem - In acht avonden, te weten 
maandag 1, 8, 15 en 29 oktober en 
5, 12, 19 en 26 november, van 19.30 
tot 21.45 uur, kunnen geïnteresseer-
den kennis maken met een overzicht 
van de geschiedenis van de klas-
sieke muziek van de middeleeuwen 
tot nu. De cursus vindt plaats in 
Bibliotheek Centrum aan de Gast-
huisstraat 32 in Haarlem.
Nieuwsgierig naar klassieke muziek 
en geen luistervaring met deze 
muziek van huis uit? Of zijn compo-
nisten zoals Monteverdi, Bach, Beet-
hoven, Wagner, Stravinsky tot nu toe 
alleen nog maar namen? En wat is 
de nieuwe 'klassieke muziek'? Voor 

wie met de muziek van componisten 
zoals Ligeti, Boulez, Reich, en de 
Nederlanders Michel van de Aa en 
Richard Rijnvos wil kennismaken, is 
deze luistercursus wellicht interes-
sant.
Deelnemers hoeven geen kennis 
van het notenschrift te hebben. De 
cursusleiders zijn Wout Strootman 
en Ian Borthwick. Het cursusgeld 
bedraagt € 75,-; niet-leden van de 
bibliotheek betalen € 85,- (inclusief 
reader). Reserveren is mogelijk via 
023-5115300.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekhaarlem.nl. x

Ontdek klassieke muziek
cruquius - De opening van het nieuwe 
seizoen in de serie Cruquiusconcer-
ten op zaterdag 29 september om 
20.15 uur in Museum de Cruquius zal 
verzorgd worden door het Lendvai 
String Trio.

Het Lendvai String Trio met violiste 
Nadia Wijzenbeek, altvioliste Ylvali 
Zilliacus en celliste Marie Macleod, 
is in 2011 bekroond met de presti-
gieuze prijs van het Kersjes Fonds 
in Nederland. Sinds het debuut in 
Wigmore Hall in 2006 heeft het 
Lendvai String Trio een druk sche-
ma gehad vol concerten op de grote 
podia door heel Europa. De concer-
ten van het trio worden frequent 
uitgezonden door de Nederlandse, 
Zweedse en Engelse radio. 
In 2011 trad het Lendvai String Trio 
succesvol op in de Young Artist 

Series van het Concertgebouw in 
Amsterdam, wat resulteerde in een 
heruitnodiging voor het seizoen 
2013-2014. Het trio werkt regel-
matig samen met andere artiesten; 
recente hoogtepunten waren onder 
andere concerten met hoboïsten 
Alexei Ogrintchouk en Nicolas 
Daniel, pianisten Paolo Giacome-
tti,  Alasdair Beatson en Martin 
Sturfält.
Het Lendvai String Trio speelt 
zaterdag 29 september in Museum 
de Cruquius werken van Purcell, 
Rontgen, Francaix en Beethoven. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
CruquiusConcerten.nl of via de 
kassa van schouwburg de Meerse 
in Hoofddorp, tel. 023-5563707. De 
toegangsprijs voor alle concerten is 
verlaagd naar € 21,-. x

Nieuw seizoen Cruquiusconcerten
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen in de 
Philharmonie en de Stadsschouw-
burg is mogelijk via 023-5121212 of 
www.theater-haarlem.nl. Kijk voor 
het Patronaat op www.patronaat.
nl. Voor de Toneelschuur en Film-
schuur, tel. 023-5173910 en www.
toneelschuur.nl. Tevens Kaartver-
koop bij Start at Rabobank, Grote 
Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 21 september

DuoDyade

20.00 | In het programma 'Qua-
tre-vingt quatorze cordes' nemen 
harpistes Colet Nierop en Marije 
Vijselaar het publiek mee op een 
boeiende reis door de eeuwen 
heen; een kennismaking met de 
harp in al haar facetten. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Jazzcafé Oomstee

21.00 | Saskia Laroo - trompet, 
Gideon Hamburger - gitaar, Maar-
ten Bakker - basgitaar, Menno Vee-
nendaal - drums. Café Oomstee, 
Zeestraat 62 in Zandvoort. Gratis 
entree. www.oomstee.nl

Patronaat

20.00 | Jack's Friday: Revenge of the 
Rock n Roll Monsters! Met Peter 
Pan Speedrock, Karma to Burn 
[USA] en Honky [USA]. € 18,-. Kleine 
Zaal en met vanaf 21.00 gratis after 
party..

Zaterdag 22 september

Huis- en Tuinmarkt

10.00 | Huis en Tuinmarkt op de 
Dreef in Haarlem. Nieuw, mooi 
tweede hands en zelfgemaakt in 
dit thema. Daarnaast ook planten. 

Aspects of Love [Try-out]

20.15 | Zonder twijfel Andrew Lloyd 
Webber's meest romantische West 
End-hit. Met Ernst Daniël Smid, 
Lone van Roosendaal, René van 
Kooten e.a. € 38,75 | € 36,- | € 33,25. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat

20.30 | Harde Pappies: NEBULON 
[Zwart Licht, NoizBoiz, Skinto, 
D.Lippz]. € 10,-. Kleine Zaal. 21.00 | 
Doe Maar [uitverkocht].  23.00 | 80's 

Verantwoord. € 12,50 [18+]. Grote 
Zaal.

Zondag 23 september

Van Baerle Trio

11.45 | Violiste Maria Milstein, 
cellist Gideon den Herder en pia-
nist Hannes Minnaar. Werken van 
Saint-Saëns, Martin, Loevendie en 
Ravel. € 20,- [CJP en t/m 25 jaar € 
9,-]. Voorverkoop via Primera Over-
veen, tel. 023-5272742 en op de 
dag zelf. Burgerzaal gemeentehuis 
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. www.muzenfo-
rum.nl

Koffieconcert

12.00 | Het N.O.G.-Concertkoor 
brengt een gevarieerd muziekpro-
gramma, van licht klassiek tot pop. 
€ 5,-. Reserveren mogelijk via 023-
5847349 of 06-21878415. Aula van 
OBS de Molenwiek, Betuwelaan 2 
in Haarlem-Molenwijk.

Aspects of Love [Try-out]

15.00 | Zie zaterdag 22 september. 
Ook op dinsdag 25 en woensdag 26 
september, aanvang 20.15 uur.

overveen - Op zondag 23 september 
opent het van Baerle Trio het concert-
seizoen van Muzenforum in Bloemen-
daal. Het trio, bestaande uit violiste 
Maria Milstein, cellist Gideon den 
Herder en pianist Hannes Minnaar, 
heeft de laatste jaren grote bekend-
heid verworven. In 2011 maakten de 
musici hun eerste, grensoverschrij-
dende tournee. Dit jaar wonnen zij 
een belangrijke kamermuziekprijs in 
Lyon en onlangs zag hun eerste CD 
het licht.

Op het programma bij Muzenfo-
rum staan werken van Saint-Saëns, 
Martin, Loevendie en Ravel, duide-
lijk een keuze met een hoge mate 
van originaliteit in samenstelling 
en kleur.
Het pianotrio in F nummer 1 op 
18 van Camille Saint-Saëns (1835-
1921) werd gecomponeerd in 1863. 
Men zou kunnen denken een vroeg 
werk, ware het niet dat Saint-Saëns 
een wonderkind is geweest: hij leer-
de pianospelen en lezen kort nadat 
hij kon lopen. Zijn composities kun-
nen worden beschouwd als mid-
den-romantisch, waarbij opvallend 
is dat hij zich niet aansloot bij stro-
mingen en in zijn lange leven als 
componist geen stijlontwikkeling 
heeft doorgemaakt. Klankschoon-
heid en muzikale verteltrant ston-

den voorop.
Ook de in Genève geboren Frank 
Martin (1890-1925) begon al jong 
met componeren, maar kon zich 
pas na een kortstondige wiskun-
destudie volledig aan de muziek 
wijden. Hij schreef zijn trio Sur des 
mélodies populaires Irlandaises in 
1925. Door zijn huwelijk met een 
Nederlandse vrouw woonde hij de 
tweede helft van zijn leven in Naar-
den.
De Nederlandse componist Theo 
Loevendie werd geboren in 1930. 
Tot 1968 was hij jazzmusicus. Daar-
na wijdde hij zich voornamelijk aan 
de muziekstijl die merkwaardiger-
wijze als klassiek wordt aangeduid. 
De Ackermusik die zal worden 
gespeeld is een eendelig werk dat 
gebaseerd is op volksliedmotieven.
Het Pianotrio in a van Maurice 
Ravel (1875-1937) werd gecompo-
neerd in 1914 en kwam tot stand 
in de ongekend korte tijd van vijf 
weken. Dit had te maken met de 
tijdsdruk die de componist door de 
dreigende oorlog voelde. Het werk 
heeft vier delen: Moderé met Bas-
kische motieven, Pantoum, een in 
muziek verwerkte Oosterse dicht-
vorm, de neoklassieke sterk geva-
rieerde Passacaglia en als afsluiting 
de tintelende en rijk geschakeerde 
Finale.

De drie jonge musici zijn sinds hun 
studie aan het Sweelinck Conser-
vatorium Amsterdam een hecht 
team gaan vormen waarbij ze eerst 
leiding kregen van Dmitri Ferscht-
man, later van Menahem Pressler. 
Violiste Maria Milstein is van Rus-
sische afkomst en studeerde in 
Amsterdam bij Ilya Grubert en in 
Londen. Ze bespeelt een achttiende 
eeuwse viool van Francesco Gofril-
ler. Gideon den Herder studeerde 
cello in Amsterdam, waarbij ook 
een onderdeel Barokcello en verder 
in Salzburg bij Clemens Hagen en 
in Zurich. Hij bespeelt een cello van 

Giuseppe dall' Aglio uit Mantua.
Aanvang is 11.45 uur in de burger-
zaal van het gemeentehuis van Bloe-
mendaal aan de Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. Zaal en kassa zijn 
open vanaf 11.10 uur. Kaarten á € 
20,- (CJP en jongeren tot en met 25 
jaar € 9,-) zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Primera Postkantoor 
aan de Bloemendaalseweg 234 in 
Overveen, tel 023-5272742 en op de 
dag van de concerten aan de kassa 
in de zaal. Zie ook www.muzenfo-
rum.nl. x

Originaliteit in samenstelling en kleur
Prijswinnend Van Baerle Trio bij Muzenforum Bloemendaal

(Foto: Merlijn Doomernik).

heemstede - Kom genieten op zon-
dag 23 september van 11.00 uur 
tot 15.00 uur op het boerenerf van 
Kinderboerderij 't Molentje in het 
Groenendaalse Bos. Daar wordt tra-
ditiegetrouw het jaarlijkse oogst-
feest gevierd. Op de boerderij zijn 
allerlei biologische oogstproduk-
ten te zien, te proeven en te koop. 
Imker Pim Lemmers is er met zijn 
honing en kinderen kunnen pom-
poenen uithollen en eendjes van-
gen, terwijl hun ouders genieten 
van koffie, cakejes en tosti's in het 
Oogstcafé. Terwijl Pannenkoeken-
huis De Konijnenberg pannenkoe-
ken bakt, speelt huisaccordeonist 
Henk bekende kinderliedjes op 

verzoek. En natuurlijk kunnen de 
kinderen weer egeltjes knutselen, 
die straks op de herfsttafel komen 
te staan. Er zijn verse biologische 
groenten en kruiden van Zorgboer-
derij De Landyn en de Vrienden 
van de Kinderboerderij verkopen 
geitenkaas en verse eieren. Ook 
ontbreekt cadeauwinkel EigenwijZ 
niet en geeft Marianne de hele dag 
demonstraties wolspinnen op haar 
spinnewiel met wol van de boer-
derijschapen. De toegang is gratis, 
maar de opbrengsten komen ten 
goede aan de kinderboerderij. x

Pompoenen en egeltjes

(Publiciteitsfoto).

spaarnwoude - Zaterdag 22 sep-
tember organiseert Studio Yogitree 
samen met kinderyoga de Bloemen-
tuin een unieke yogales in het kader 
van het Global Mala Event. De les 
voor jong en oud is in de stal van 
Informatieboerderij Zorgvrij. Global 
Mala is een wereldwijd  initiatief van 
yogadocenten die in het weekend 
van 22 en 23 september belange-
loos een les geven met het doel 
positieve energie te bundelen en 
daarbij een goed doel steunen. De 
les bestaat uit 108 zonnegroeten (de 
symbolische Mala ketting bestaat 
uit 108 kralen, -red.). De les is zo 
ingericht dat men alle, maar ook een 

deel van de zonnegroeten kan mee-
doen. Ook  kinderen, groot en klein, 
zijn van harte welkom voor de kin-
derles en kunnen zo kennismaken 
met yoga. De ochtend wordt omlijst 
door de zachte klanken van de Tibe-
taanse klankschalen van Anneke 
Vrijenhoek. Deelname is gratis. Het 
goede doel is een educatieve speel-
hoek voor de kinderen op Boerderij  
Zorgvrij; een bijdrage hiervoor wordt 
op prijs gesteld. De les is van 10.00 
uur tot 13.00 uur met daarin om 
11.00 uur en 12.00 uur een pauze. 
Opgeven kan via studio-yogitree@
hotmail.nl of via 06-12414216. x

Global Mala Yogales op Zorgvrij

haarlem - Vanwege de grote belangstel-
ling organiseert het Gilde Haarlem in 
samenwerking met de Grote of St. 
Bavo kerk, nog een aantal keer een 
wandeling van één uur rond de Grote 
Markt met aansluitend de beklim-
ming van de toren van de kerk en wel 
op de woensdagen 26 september en 10 
oktober en op zaterdag 20 oktober. In 
de maand november is er op zaterdag 
3 en 17 november de mogelijkheid om 
na de wandeling de lage zolders van de 
kerk te bezichtigen. Voor de beklim-
ming van de toren en het bezoek aan 

de zolders (vanaf 12 jaar) wordt  van 
deelnemers een redelijke conditie 
en goed schoeisel verwacht. Kosten 
bedragen € 10,- per persoon, inclusief 
een kopje thee. Aanvang van de wan-
deling is om 13.30 uur vanaf de ingang 
van de kerk, het einde rond 16.15 uur. 
Aanmelden (verplicht) kan telefonisch 
op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 
uur en tussen 18.00 en 19.30 uur via 
06-16410803, of stuur een e-mail naar 
gildewandelingen@gmail.com. x

Wandelen en klimmen

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Zou je heel Nederland in een 
prentenboek kunnen krijgen? De bekende 
Haarlemse auteur en illustratrice Charlotte 
Dematons, bekend van prentenboeken 
zoals De gele ballon en Sinterklaas, ging 
de uitdaging aan en het is haar fantastisch 
gelukt. In haar nieuwe prentenboek Neder-
land, dat zojuist bij uitgeverij Lemniscaat 
is verschenen, heeft ze ons land in 24 

platen samengevat. Het is een soort Madu-
rodam op papier, prachtig om te bekijken 
voor jong en oud. Op woensdagmiddag 
26 september is Charlotte Dematons om 
15.00 uur in de Kennemer Boekhandel. 
Ze tekent, vertelt over haar nieuwe pren-
tenboek en signeert. De toegang is gratis, 
maar reserveren is zeker gewenst. De 
Kennemer Boekhandel ligt aan de Klever-
parkweg 3 in Haarlem, tel 023-5251944 en 
info@kennemerboekhandel.nl. x

Kindermiddag
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UitTips
Zondag 23 augustus

De Bezetting Speelt

15.00 | Kamermuziekensemble 
De Bezetting Speelt, dat uit vijf 
strijkers en vijf blazers bestaat, 
verzorgt dit seizoen ook een aan-
tal concerten in kleine bezetting. 
Klarinettiste Moniek Schippers 
zal met de violiste Caroline Wag-
ner en de pianiste Mirsa Adami 
een concert verzorgen met wer-
ken van Poulenc, Milhaud, Bax 
en Khachaturian. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Stadsviering

16.30 | Koor voor nieuwe Neder-
landse religieuze muziek, o.l.v. 
Antoine Oomen m.m.v. pianist 
Roland Aalbers. Op het program-
ma Twintig Psalmen. Tekst: Huub 
Oosterhuis, muziek: Antoine 
Oomen. Gratis [na afloop collecte]. 
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 
24 in Haarlem 

Patronaat

20.30 | The Gathering 1992 speelt 
de volledige tracklist van het 
album 'Always' als headliner. Voor-
af de doomband rond Ed Warby 
[Gorefest, Ayreon], The 11th Hour. 
€ 16,50. Kleine Zaal. x

haarlem/overveen - Jeanette Kuiper van 
Poppentheater DeZilveren Maan heeft 
'een zekere leeftijd bereikt'. "Wel 
60 jaar. Er is een periode geweest, 
dat ik dacht: 'Zo oud word ik nooit'. 
Maar toch. We gaan het vieren. Van 
de 60 jaar heb ik 40 jaar poppenkast 
gespeeld. Dat vieren we zondagmid-
dag 23 september vanaf 12.00 tot 
18.00uur met Het Zilveren Maan Fes-
tival." Dit alles op landgoed Elswout 
in Overveen.

door Michiel Rehwinkel

Het begon in straten en op pleinen, 
van kerk tot kroeg en overal waar 
je de poppenkast kon stallen. Met 
de komst van de kinderen van pop-
penspeelster Jeanette Kuiper ging 
de poppenkast eventjes de kast in 
en werd van straat gehaald. Maar 
al gauw werd de poppenkast in de 
slaapkamer opgesteld met wel 32 
plaatsen.
Later werd dat de huiskamer met 
vijftig plaatsen. "Als sardientjes in 
een blik opeengepakt genoot jong en 
oud van het spektakel", blikt Jeanet-
te terug. "Met oude lappen maakten 
we draperieën en 48 oude bioscoop-
stoelen konden we voor een prikje 

van een oude bioscoop overnemen. 
Hiermee toverden we één van de 
salons om tot een poppentheater 
met de allure van de commedia dell' 
arte. Uiteindelijk hebben we maar 
liefst acht jaar hierin voorstellingen 
gegeven. Het poppentheater kreeg 
toen grote bekendheid in Haarlem 
en omgeving.
Wetende dat het pand eens weer 
moest worden  verlaten, keek Jean-
nette om zich heen naar een andere 
geschikte plek. Er bleek een idylli-
sche ruïne van een aardappelkelder 
te zijn: op het landgoed. Jeannette 
schreef een brief naar de gemeente 
Bloemendaal en die bleek bereid 
om medewerking te verlenen. Ook 
Staatsbosbeheer wilde al de aardap-
pelkelder in ere herstellen. Poppen-
theater de Zilveren Maan werd een 
eenmanszaak in 1997 en stichting 
'Zilveren Maan' werd opgericht.
Mede door stichting 'Zilveren Maan' 
is het gelukt om de ruïne van de 
aardappelkelder van het Landgoed 
Elswout te restaureren en in te rich-
ten als poppentheater. Staatsbosbe-
heer, Poppentheater de Zilveren 
Maan en gemeente Bloemendaal 
sloegen de handen ineen. Zo kon 
het project praktisch en financieel 

gerealiseerd worden. De inrichting 
van het Poppentheater werd met 
steun van verschillende subsidies 
tot stand gebracht. Programma 

Zondag 23 september is er van vanaf 
11.45 uur inloop met muziek van 
de Trawanten met om 12.00 uur de 
opening in de Aardappelkelder met 
locoburgemeester Ton Bruggeman, 
Bert Sliggers (oud-bestuurslid Stich-
ting Zilveren Maan en conservator 
Teylers Museum) en Lydia Eiselin, 
poppenspeelster met de voorstel-
ling 'De taart van Sjaantje Maan-
tje'. Daarna is er doorlopend met 
uiteraard pauzes een afwisselnde 
programma op diverse locaties in 
en rond de Aardappelkelder. Het 
volledige programma is te vinden 
op www.poppentheaterdezilveren-
maan.nl.

Praktische informatie
Kaartjes voorhet Zilveren Maan 
Festival kosten € 5,- per kind en € 
7,50 per volwassene. Hiermee kun-
nen alle onderdelen van het festival 
worden bezocht. Meer informatie 
is te vinden op www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl. Laat weten 
of je mee komt feesten of het fes-
tival komt bezoeken via jeannezil-
verenmaan@gmail.com of via 023-
5353782 of 06-22946290. x

Van een straat, plein, slaap- en huiskamer
naar een Aardappelkelder op een landgoed

Jeanette Kuiper: 60 jaar en 40 jaar poppentheater

Jeanette Kuiper: "Ik heb er zin in!" 
(Foto: Mark Helsloot Kuiper).

vogelenzang - In stilte op zoek naar 
verrassingen tijdens een avondwan-
deling die het IVN Zuid-Kennemer-
land en Waternet organiseren op 
zondag 23 september. De wande-
ling voert van het dichtbegroeide 
binnenduin naar het meer open 
duingebied. Regelmatig worden de 
gebaande paden verlaten om te 
struinen door de vrije natuur. Het is 
raadzaam om warme kleding en ste-
vige schoenen te dragen en voldoen-
de drinken en eten mee te brengen. 
Aanvang is 16.00 uur, de wandeling 
duurt ongeveer drie uur. Het vertrek 
is vanaf ingang Panneland aan de 
Vogelezangseweg 4 Vogelenzang. 

Deelname is gratis, een toegangs-
kaart voor de duinen wel verplicht. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. x

Nazomeren

Duindoorn in bloei (Publiciteits-
foto).

santpoort-noord - De harpistes Colet 
Nierop en Marije Vijselaar vormen 
samen het sprankelende DuoDyade. 
Op vrijdag 21 september om 20.00 
uur verzorgen zij een concert in 't 
Mosterdzaadje. In het programma 
'Quatre-vingt quatorze cordes' laten 
ze alle facetten van de harp horen met 
muziek van Bach tot Granados en van 
robuuste Keltische volksmuziek tot 
sierlijk Frans Impressionisme.

door Paula Blom

Colet en Marije spelen zowel op 
de pedaalharp als op de Keltische 
harp en vertellen korte anekdotes 
over de geschiedenis van het instru-
ment en haar componisten. Het 
duo is altijd op zoek naar nieuwe 
muziek, maar het enige criterium 
dat telt: het moet mooie, goede 
muziek zijn dat goed uit de verf 
komt op de harp. Colet en Marije 
bundelden in 2010 hun krachten 

en wat is er mooier dan een harp... 
twéé harpen. Vol enthousiasme, 
passie en liefde voor de harp laten 
de harpistes de enorme diversiteit 
en klankkleuren van de harp in 
hun programma's tot haar recht 

komen: 'Harpmuziek pur sang'. Het 
woord 'Dyade' stamt uit de Egypti-
sche mythologie en staat symbool 
voor twee-eenheid.

Colet Nierop studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium van 
Den Haag behaalde haar Bachelor 
en Master diploma. Zij volgde mas-
terclasses bij harpisten van grote 
naam. Met eigen ensembles speelt 
zij in binnen- en buitenland. Tevens 
geeft zij lessen.
Marije Vijselaar studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam, 
waar zij de Bachelor en de Master 
opleiding volgde. Tijdens haar stu-
die volgde Marije diverse master-
classes en nam ze deel aan zowel 
nationale als internationale con-
coursen. Op dit moment werkt ze 
bij diverse orkesten en ensembles 
en is ze als harpdocente werkzaam. 
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

De grootsheid van twee harpen

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op vrijdag 21 september 
is het een jaar geleden dat de eerste 
Bibliotheek op het station in Haarlem 
officieel werd geopend. De eerste ver-
jaardag wordt gevierd voor alle leden 
en belangstellenden met een 'onweer-
staanbaar' programma waarbij Susan 
Smit één van de hoofdgasten is.

In de ochtend tussen 07.00 uur en 
09.00 uur is er een ontbijtsessie 
met gratis koffie en thee. Bezoekers 
kunnen zich direct inschrijven voor 
een van de 500 gratis proefabonne-
menten. Bestaande leden worden 
verrast met leuke cadeaus.
Vanaf 15.00 uur start de vrijdagmid-
dagborrel. Tot 18.30 uur trakteren 
Nightwriters Susan Smit en de 
Liefdespanters (Jan Heemskerk en 
Marcel Langedijk) de bezoekers op 
hun verhalen en discussies rondom 
het thema 'onweerstaanbaar'. En 

ergens op een ludieke plek in het 
station Haarlem zit de Poëzie Escri-

Een jarige bibliotheek
Programma met onder meer Susan Smit

Susan Smit is één van de hoofdgas-
ten op het verjaardagsfeestje van de 
bibliotheek (Foto: Nico Kroon).

bano: een eenzame dichter die voor 
bezoekers een persoonlijk gedicht 
tikt op zijn oude typemachine. 
Ondertussen worden bezoekers 
van de bibliotheek vanzelfsprekend 
voorzien van hapjes en drankjes. 
De boeken van de auteurs (Hoe jij 
bemint en Handboek voor de lief-
despanter) zijn te koop en kunnen 
worden gesigneerd. Natuurlijk kun-
nen de bezoekers zich ook 's mid-
dags inschrijven voor een proef-
abonnement.
De Bibliotheek op het station voor-
ziet duidelijk in een behoefte, blijkt 
uit de resultaten van de vestiging 
die na de opening in 2011 al door  
45.000 mensen is bezocht en een 
gestaag stijgend ledenaantal kent. 
Daarnaast overstijgt het aantal 
uitleningen ruimschoots de doel-
stelling. Er zijn al meer dan 15.000 
boeken en tijdschriften geleend.
Kijk voor meer informatie over de 
Bibliotheek op het station op www.
bibliotheekophetstation.nl. x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bloemendaal - "In Bloemendaal zor-
gen wij samen voor het groen. De 
gemeente heeft naast de bosparken 
niet zoveel groen. Het meeste groen is 
van particulieren, beheerders en orga-
nisaties. Ons fraaie groen is door de 
generaties voor ons gemaakt." Afge-
lopen zaterdag ontving J.A.E. van der 
Horst die zich nu al 25 jaar vrijwillig 
en vol overgave inzet voor het herstel, 
de instandhouding en het beheer 
van landgoederen, buitenplaatsen, 
(rijks)monumenten en beschermde 
natuurgebieden in Bloemendaal uit 
handen van wethouder Annemieke 
Schep het Kopje van Bloemendaal. 
In zilver en met oorkonde: noem het 
een gemeentelijke erepenning met 
bijgaande titel 'Bloemendaler van 
het Jaar'.

door Michiel Rehwinkel

Kort na het einde van een succes-
volle loopbaan als kapitein bij het 
Korps Mariniers bood Van der Horst 

in 1988 zijn diensten als onbezol-
digd rentmeester aan bij de voorlo-
per van de in 1995 opgerichte Stich-
ting Schapenduinen, het landgoed 
met rijks monumentaal landhuis 
aan de Brederodelaan. In die tijd 
verkeerden zowel de bebouwing, 
als de omliggende parktuinen van 
de landgoederen Schapenduinen 
en Caprera in slechte staat. Er was 
sinds de oorlogsjaren niets meer 
aan gedaan (Schapenduinen is in 
het verleden een periode als wees-
huis gebruikt, -red.). "Er is vanuit 
die tijd ook een compliment aan de 
gemeente Bloemendaal te geven", 
aldus wethouder Schep, "omdat ze 
weigerden extra paviljoens te laten 
bouwen bij het weeshuis. Daardoor 
is de buitenplaats zo gebleven als 
hij was."

Vanaf dat allereerste moment tot 
de dag van vandaag heeft Van der 
Horst zich echter met tomeloze 
energie ingezet voor het herstel 
van de landgoederen. Schep: "Met 
militaire precisie heeft u leiding 
gegeven aan een zeer grote groep 
zowel bezoldigde als onbezoldigde 
krachten. 

oplage 30.735 exemplaren
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'Met militaire precisie'
Kopje van Bloemendaal voor rentmeester Van der Horst

De notenboom aan geboden door de rentmeester de heer J.A.E. van der Horst 
(midden op de foto) aangeboden aan de volgende generatie en samen met wet-
houder Annemieke Schep geplant door zijn kleinzoon Kees van der Horst uit 1 
gymnasium (Foto: Tom Elst).

(Foto: Tom Elst). x

Vervolg zie elders

Zeldzame kostgangerZeldzame kostganger

BurgerpeilingenBurgerpeilingen

zandvoort - Voor een café in de Kos-
terstraat vond vrijdagnacht om 
03.00 uur een vechtpartij plaats, 
waarbij dor de politie twee man-
nen uit Haarlem (respectievelijk 
19 en 20 jaar oud) zijn aangehou-
den. Zij behoorden tot een groep 
die uit het café was gezet en geen 
drank meer kreeg vanwege hun 
dronkenschap. Op straat begon 
de groep vervelend te doen tegen 
personeel van het cafe. De politie 
onderzoekt de zaak. x

Vechtpartij bij café

zandvoort - Op zondag 7 oktober 
zal de Zandvoortse Rommelmarkt 
weer plaatsvinden in Gebouw de 
Krocht naast de Katholieke Kerk 
aan de Grote Krocht 41. De markt 
is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op deze markt worden uitsluitend 
tweedehands spulletjes aangebo-
den, alsmede antiek, curiosa, ver-
zamelingen, boeken enzovoorts. 
De bar van het Gebouw de Krocht 
zal de gehele dag zijn geopend 
en er worden koffie, drankjes en 
broodjes geserveerd. De toegang 
tot de markt is gratis. De tweede 
markt van dit najaar zal zijn op 18 
november. Voor deze markt zijn 
er nog enkele tafels beschikbaar. 
Mocht men een keer willen deel-
nemen aan deze markt dan kan 
men zich hiervoor op 7 oktober 
aanmelden. x

Rommelmarkt

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Ook voor lunch 
en High Tea

- reserveer nu - 

Carpaccio Tespelduyn
Gebakken zeewolf met een

gambaspiesje en kree�ensaus
Dame Blanche

Wildstoofpotje
met wildgarnituur
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heemstede - Ooit een vlinder horen pie-
pen? Het klonk in plaats van gezoem 
in het bijenhuis op Kinderboerderij 
't Molentje vorige week woensdag-
middag. Een specifieke eigenschap 
van de doodshoofdvlinder, als deze 
wordt opgepakt of wordt aangevallen. 
Dat laatste was het geval in het Heem-
steedse honingwalhalla in het Groe-
nendaalse Bos. "Uiterst zeldzaam", 
aldus de Vlinderstichting over de 
pijlstaartvlinder die alleen in Afrika, 
Azië en het meest zuidelijke deel van 
Europa, en dan niet eens Frankrijk, 
voorkomt.

door Michiel Rehwinkel

Imker Pim Lemmers ontdekte de 
vlinder eigenlijk per toeval. "Er lag 
iets donkers in de glazenkast te 
bibberen en het werd belaagd door 
enkele bijen. Mijn hart begon snel-
ler te kloppen toen ik zag dat het 
hier om de doodshoofdvlinder ging. 
Bijna twintig jaar geleden vond ik 
een dood exemplaar in een bijen-
kast in de duinen van Overveen. Zij 
zijn dus redelijk zeldzaam", aldus  
Lemmers. Voor Ingrid Schenk, de 
beheerder van de kinderboerderij, 
was het echter de tweede keer dit 
jaar dat zij de vlinder in de negen-
kantige glazen kast in het bijenhuis 
aantrof.
Dat de vlinder nog leefde is vol-
gens imker Lemmers wel opmerke-
lijk. De vlinder is namelijk dol op 
honing, maar wordt in veel gevallen 
direct door de bijen doodgestoken 

omdat zij het beestje als indringer 
beschouwen. De vlinder heeft zich 
echter gespecialiseerd in het ont-
wijken van bijen. Bijen zijn dan wel 
goed in staat om vreemdelingen te 
herkennen en buiten het nest te 
houden, zelfs bijen van andere nes-
ten worden onderscheiden, maar 
de doodshoofdvlinder slaagt er 
ondanks zijn totaal andere uiterlijk 
toch in om bijennesten binnen te 
komen zonder te worden aangeval-
len. De vlinder is bovendien tame-
lijk ongevoelig voor bijengif.
De doodshoofdvlinder past met zijn 
lichaam precies tussen twee raten 
van het bijennest, zodat de bijen 
moeilijk kunnen steken. Daarnaast 
wordt de vlinder goed beschermd 
door de dikke beharing, de dak-
vormig geplaatste vleugels en het 
verdikte rugpantser. Opmerkelijk 
is ook dat als de vlinder zich een-
maal in het nest bevindt volledig 
lijkt te worden genegeerd door 
de bijen. Biologen vermoeden dat 
de vlinder chemische stoffen uit-
scheid zodat de bijen de vlinder 
niet meer kunnen onderscheiden 
van andere bijen. Alleen de buikzij-
de van de vlinder is kwetsbaar; de 
vleugels en het verharde borststuk 
zijn dik en goed beschermd. Als 
de doodshoofdvlinder door bijen 
wordt bedreigd, kan het piepende 

geluid worden gemaakt, dat lijkt 
op de akoestische geluiden die de 
bijen zelf produceren om rustig te 
worden. De bijen van Pim Lemmers 
lieten zich kennelijk niet hierdoor 
in de luren leggen.
De doodshoofdvlinder dankt zijn 
benaming aan de afbeelding van 
een doodshoofd op het borststuk. 
De vlinder heeft een lichaamslengte 
van zeven centimeter en een span-
wijdte van bijna veertien centime-
ter. Wanneer je de vlinder oppakt 
of het wordt aangevallen, begint 
het te piepen, wat door de bezoe-
kers in het bijenhuis ook duidelijk 
te horen was. Nadat de vlinder een 
tijdje in het bijenhuis was bewon-
derd en gefotografeerd, vloog ze 
weer de vrijheid tegemoet. Met een 
snelheid van ruim 54 kilometer per 
uur moet de vlinder als op één na 
snelste insect ter wereld dan ook 
intussen weer in het warme zuiden 
zijn gearriveerd.
Ruim twee weken geleden werd 
overigens in Bloemendaal Noord 
een andere bijzondere vlinder, een 
Heliconius aliphera, op de kiek 
gezet die Mexico en de Cariben als 
natuurlijke habitat heeft, eentje die 
in dit geval gek is op passiebloemen. 
En dan te bedenken dat landelijk de 
vlinderstand achteruit gaat… x

Kennemer exoten
'Piep!' zei de doodshoofdvlinder in het bijenhuis

Imker Pim Lemmers heeft eens een ander insect op zijn hand dan een honingbij. 
Kijk vooral eens naar het formaat van de doodshoofdvlinder. Een voorliefde voor 
honing verklaarde zijn aanwezigheid, maar in een herfstachtig Heemstede is dat 
toch ook echt een zeldzaamheid (Foto: Rob Buiter).

heemstede - Nederland is een nieuw 
bijenboekje rijker. Vorige week 
woensdagmiddag werd 'Zeg Kleine 
Bij, Wat Dans Jij Mooi' in de bijenstal 
op kinderboerderij 't Molentje gepre-
senteerd.

door Michiel Rehwinkel

Ondanks het slechte weer was het 
was die middag gezellig druk in de 
bijenstal waar de vele aanwezigen 
werden verrast door een prachtige 
taart van Vincent van den Bosch 
van Tummers. Op de taart stond de 
afbeelding van het boek. Vervolgens 
kreeg imker Pim Lemmers van de 
makers, schrijfster Sabine Wisman 
en illustrator Vera de Backker bei-
den afkomstig uit Heemstede, het 
eerste exemplaar uitgereikt. "Een 
hele eer", vond de bijenhouder.
Hierna lazen Sabine en Vera voor 
uit het kleurrijke prentenboekje. 
Vera: "Fijn om voor te lezen voor een 
volle stal met niet alleen enthousi-
ast publiek, maar ook vrolijk knor-
rende varkens. En terwijl wij een 
applaus in ontvangst namen deed 
de pauw er nog een schepje boven-
op met een reuze kreet, een vrolijke 
boel dus. Sabine en ik vonden het 
bijzonder om deze presentatie op 
de kinderboerderij te doen." En ter-
wijl de kinderen smikkelden van de 
taart werden er door Vera en Sabine 

bijenliedjes gezongen, waarna de 
winnaars van de kleurplatenwed-
strijd bekend werden gemaakt. 
Robin Spee, Albert en Marijke van 
der Peet, Daan Kempers, Keet de 
Zwart en Milou van Roest keerden 
met een gesigneerde versie van 'Zeg 
Kleine Bij' huiswaarts.
Hoofdrolspeler in het prentenboek 
is Doris de Bij. Tijdens een van haar 
vluchten vindt Doris een veld met 
de aller-zoetste nectar. Enthousiast 
vliegt ze terug naar de bijenkorf om 
daar al haar familieleden te infor-
meren over haar speciale 'vondst'. 
Ze doet vervolgens op de raten in 
de bijenkorf een speciale bijendans, 
waarmee ze iedereen vertelt waar 
de heerlijke nectar zich bevindt. In 
het boekje zit tevens een CD met 
luisterliedjes en is voor € 14,95 te 
koop bij onder anderen Blokker 
Boekhandel in Heemstede. 
In de serie 'Zeg Kleine' van KNNV 
Uitgeverij, naar het idee van Rob 
Buiter, verschenen eerder de edi-
ties: Zeg Kleine Bever, Wat Bouw 
Jij Knap, Zeg Kleine Roodborst, 
Wat Zing Jij Stoer, Zeg Kleine Eek-
hoorn, Wat Spring Jij Dapper, Zeg 
Kleine Dolfijn, Wat Duik Jij Diep, 
Zeg Kleine Egel, Wat Slaap Jij Lang, 
Zeg Kleine Zeehond, Wat Zwem Jij 
Goed en Zeg Kleine Vleermuis, Wat 
Eet Jij Veel. x

Voorlezen voor publiek en
vrolijk knorrende varkens

Boekpresentatie Zeg Kleine Bij

Directeur Paul Kemmeren van KNNV Uitgeverij, Sabine Wisman, Vera de Back-
ker en imker Pim Lemmers. Gelet op het BIJzondere bezoek (zie elders op deze 
pagina zou de volgende titel in de reeksr zom maar eens Zeg Kleine Vlinder 
kunnen zijn (Foto: Rob Buiter).
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Uw kracht is ook om goede men-
sen te verbinden met het landgoed. 
Kundigheid, vertrouwen, zuinig-
heid en vlijt van veel verschillende 
vakmensen, zoals de mollenvanger, 
de man die de uilenkastjes ophangt, 
de timmerman, de loodgieter en 
nog zo velen. Zij hebben onder uw 
rentmeesterschap gezamenlijk een 
bijdrage geleverd aan het herstel 
en later de instandhouding van de 
landgoederen Schapenduinen en 
Capera."
Het resultaat van al deze inspan-
ningen is dat de gebouwen en de 
omliggende tuinen en parken van 
de landgoederen op dit moment in 
perfecte staat verkeren. Het succes 
is ook terug te vinden in alle acti-
viteiten die op de landgoederen 
plaatsvinden. Deze zijn gedeelte-
lijk voor het publiek open gesteld 
en er vinden diverse rondleidingen 
plaats. In het kader van de natuur-
bescherming worden de aanwezige 
flora en fauna regelmatig onder-

zocht. In en rondom de gebouwen 
worden door het jaar heen verschil-
lende evenementen georganiseerd 
waar veel mensen bij aanwezig zijn. 
Ook worden er plaatselijke scholen 
ontvangen en huisconcerten gege-
ven. "Voor zover er sprake is van een 
opbrengst, gaat dit naar een goed 
doel", benadrukt voorzitter Jan de 
Jong van Stichting Schapenduinen. 
"Op deze wijze wordt de cultuur-
historische waarde van de landgoe-
deren Schapenduinen en Caprera 
onder de aandacht gebracht van 
een breder publiek. Bovendien 
maken Schapenduinen en Caprera 
onderdeel uit van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland en het 
beschermde Natura 2000 gebied."
De meeste recente kwartaaluitgave 
van Stichting Ons Bloemendaal 
besteedt eveneens uitgebreid aan-
dacht aan landgoed Schapendui-
nen. Voor meer informatie: www.
onsbloemendaal.nl. x

Vervolg van voorpagina
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Aansprakelijk of niet?
Ruud Jansen had een loodgietersbedrijf in 
Haarlem. 
Hij kreeg de kans om een sanitairwinkel over 
te nemen. Er werd door Ruud een nieuwe 
besloten vennootschap opgericht die de win-
kel kocht en de koopsom zou in termijnen 
betaald worden door de nieuwe BV. 
Na enkele maanden bleek dat de winkel een 
schip van bijleg was. 
De termijnen van de koopsom konden niet 
meer worden betaald en al snel schakelde de 
vorige eigenaar een advocaat in om de res-
terende koopprijs van ruim € 40.000,-- te 
incasseren. 
Maar het geld was er eenvoudigweg niet. 
De verkoper wilde instemmen met een nieu-
we afbetalingsregeling en een lager maand-
bedrag, maar alleen als Ruud persoonlijk 
borg zou staan voor de restant schuld.
Aldus geschiedde. 
De advocaat van de verkoper maakte een 
overeenkomst en de problemen werden 
vooruit geschoven. 
Helaas niet voor lang. 

Ik betoogde dat de borgstelling pas later was 
overeengekomen, toen het water al aan de 
lippen stond en alleen om toen een faillisse-
ment te voorkomen.
Onder die omstandigheden is de borgstelling 
niet “in het kader van de normale uitoefening 
van het bedrijf”.

De rechter volgde mijn redenering en wees 
de persoonlijke aansprakelijkheid van Ruud 
af.
De advocaat van de verkoper had iets uit te 
leggen aan zijn klant…

Het loodgietersbedrijf van Ruud had te lij-
den onder de economische crisis en hij was 
niet langer in staat om de verliezen van de 
sanitairwinkel te financieren. 
Het faillissement van de sanitairwinkel was 
onvermijdelijk.

Een week na het faillissement kreeg Ruud 
een sommatie om de restant koopsom privé 
te gaan betalen, omdat hij persoonlijk garant 
stond. 
Hij kwam bij mij voor advies.
Ik zag dat de echtgenote van Ruud niet had 
meegetekend voor akkoord en de wet voor-
ziet in de mogelijkheid om in dat geval de 
borgstelling te vernietigen als die borgstelling 
niet in het kader van de normale bedrijfsuit-
oefening van de besloten vennootschap was 
die de winkel exploiteerde.
De advocaat van de verkoper betoogde bij de 
rechter dat de borgstelling wel was geschied 
ten behoeve van de normale uitoefening van 
het bedrijf, hij had namelijk betrekking op 
de aankoop van de sanitairwinkel.

Uit de praktijk van mr. Philippine Hoyng, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem
www.tanger.nl

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren in 
Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Velser-
beek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beindorp
www.centmeubelen.nl
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zandvoort - Op 3 juli heeft het col-
lege van B & W van de gemeente 
Zandvoort de vergunning voor een 
kunstwerk op het landgoed van 
J.C.H Bakker ingetrokken, onder 
andere omdat deze bij de aanvraag 
niet had vermeld dat het verwijst 
naar de Tweede Wereldoorlog. In 
zijn bezwaar tegen deze intrekking 
stelt Bakker niet geweten te heb-
ben van die verwijzing. Die zou, zo 
zegt hij, pas zijn ontstaan in uitzen-
dingen van De Wereld Draait Door, 
begin december 2011. De vraag of 
Bakker wel of niet gelijk heeft komt 
vanavond (donderdag 27 september, 
-red.) aan de orde als zijn bezwaar-
schrift in de bezwaarschriftencom-
missie wordt behandelt. Wat valt er 
op dit punt uit het dossier te leren?

door Ruud Vader

Of Bakker in februari 2010, toen 
hij de aanvraag indiende, al op de 
hoogte was van de associatie met 
de Holocaust, zal wel lastig te bewij-
zen zijn. Net als het tegendeel. 
Feit is in ieder geval dat er in de 
aanvraag niets over wordt gezegd. 

Bakker zegt de opdracht aan Stu-
dio Job op 27 mei 2009 te hebben 
gegeven, terwijl hij op de hoogte 
was van het werk van die studio 
en de ontwerper alle vrijheid heeft 
gegeven. In een terugblik schrijft 
Job zelf: "In 2008 werden wij door 
een belangrijke verzamelaar bena-
derd om een sculpturale en semi-
functioneel 'afsluiting/afrastering/
hekwerk' te ontwerpen (...). Hierop 
hebben wij de fundamentele vraag 
gesteld over de functie en positie 
van 'de afrastering'. In basis is 
een afrastering altijd 'lelijk', hoe 
positief je het ook benaderd (...) In 
ons werk zoeken wij, zonder cen-
suur, naar het meest doeltreffende 
'archetype' of 'ikoon.' Het ikoon 
dat past binnen de opdracht maar 
ook binnen het oeuvre. (...) Wij 
zochten naar het 'perfecte' ikoon 
om de gestelde opdracht zo dui-
delijk mogelijk te duiden zonder 
de beladenheid die het thema met 
zich meebrengt te verhullen. Je 
ontkomt dan niet aan de hekwer-
ken en afrasteringen die rondom 
kampen en gevangenissen wereld-
wijd geplaatst zijn. Deze zijn daar 

om de vrijheid van haar bewoners 
te beperken. Vaak om het kwaad 
uit de maatschappij te filteren 
maar in een ander geval om bevol-
kingsgroepen te onderdrukken en 
zelfs pragmatisch uit te roeien. Wij 
kennen deze beelden allemaal - zij 
zijn onderdeel van de donkerste 
kant van ons collectieve geheugen. 
Guantanamo Bay, de Jappen kam-
pen, kampen in Bosnië en natuur-
lijk de concentratie kampen uit de 
tweede wereldoorlog zijn stoffelijk 
geworden schrikbeelden. Zij zijn 
de tragische bewijzen van waartoe 
de samenleving in staat blijkt." 

Onwaarschijnlijke kostenopgave
Het is duidelijk dat Job al in 2008 
op zoek was naar thema's om 
donkere kanten van ons collec-
tieve geheugen tot uitdrukking te 
brengen en toe te passen in kunst-
werken. In De Wereld Draait Door 
komt de holocaust aan de orde en 
wordt hem gevraagd: "Heb je je 
ook verplaatst in mensen die nog 
leven en die in zo een kamp heb-
ben gezeten?" Zijn antwoord is: 
"(Ja ...) ik heb inderdaad drie of vier 
concentratiekampen bezocht."
Je begint je af te vragen hoe het 
mogelijk is dat opdrachtgever Bak-
ker, die zegt het werk van Job te 
kennen, in december 2011 ineens 
werd overvallen door een associ-
atie met Buchenwald. Die had hij 
op zijn minst kunnen verwachten. 
In de hoorzitting van de bezwaar-
schriftencommissie vanavond ont-
staat hierover misschien duidelijk-
heid. 
Het college heeft bij het intrekken 
van de vergunning ook overwo-

gen dat er in de aanvraag onjuiste 
informatie was verstrekt. Dat zou 
kunnen slaan op de opgegeven 
kosten van het kunstwerk. Bakker 
geeft op 15 juni 2009 op dat de 
aanneemsom (raming) exclusief 
BTW € 2000,- bedraagt. Een kind 
kan bedenken dat een poort met 
twee grote stenen schoorstenen, 
een bronzen hekwerk, eikenhou-
ten rookwolken en een betonnen 
fundament alleen aan materiaal-
kosten al een veelvoud zal bedra-

gen van het opgegeven bedrag. De 
commissie kan Bakker's bezwaar 
ongegrond verklaren, waarna deze 
naar de rechter kan stappen. Of de 
commissie verklaart het bezwaar 
geheel of gedeeltelijk gegrond en 
dan moet het college een nieuw 
besluit nemen.
Wat er ook gebeurt, het lijkt waar-
schijnlijk dat de berichtgeving 
over deze zaak nog wel even door 
zal gaan. x

Zandvoort moet intrekken van vergunning
Groot Bentveld wellicht ongedaan maken

Bakker zet door met plan voor omstreden poort

Nog even de drie ontwerpen op een rijtje. Nummer 1 is het eerste ontwerp dat 
werd afgewezen omdat de zichtlijn naar het landgoed er door werd afgesneden. 
Nummer 2 is het ontwerp op basis waarvan de (ingetrokken) vergunning werd 
verstrekt. Nummer 3 tenslotte is het ontwerp dat door Job bij De Wereld Draait 
Door werd getoond.

Antwerpen, een heer-
lijke wereldstad!

109Dicht bij Nederland en toch helemaal 
buitenland! Vlak over de grens vindt u 
de bruisende wereldstad Antwerpen. 
Groots en toch gemoedelijk! Een heer-
lijke plek om er een paar dagen tussen-
uit te zijn: bezoek de musea, de diamant-
slijperijen, maar geniet ook van de vele 
stijlvolle winkels! Antwerpen is ook 
een bourgondische stad vol gezellige 
cafeetjes, een stad waar u heerlijk kunt 
eten, of het nu een ‘bakske Vlaamse
frieten’ is, een Antwerps ‘chocolade-
handje’ of een voortreffelijk diner.

Uw verblijf
U verblijft in hotel Ibis Antwerpen Centrum, 
ideaal gelegen naast de Schouwburg. Vanuit 
het hotel loopt u zo naar vrijwel alle beroemde 
bezienswaardigheden van de stad. Ook wandelt 
u zo naar winkelstraat ‘de Meir’ en naar tal van 
leuke pleintjes. En om het nog gemakkelijker te 
maken, kunt u ook gebruikmaken van de fi etsen: 
zo ligt Antwerpen helemaal aan uw voeten!

Inbegrepen
• 2 x overnachting met ontbijtbuffet
• 1x Vlaamse friet 
• 1 doosje pralines 
• 2 dagen fietshuur  
• 1x glas De Koninck bij aankomst 

Prijzen Weekend Week
01/10-03/03 119 109 

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reser-
veringskosten en kosten Calamiteitenfonds.

3-daags arrangement
Antwerpen, België

zoek & boekcode 80301

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 80301

bloemendaal - Een vrouw is zater-
dag aan het begin van de middag 
gewond geraakt na een aanrijding 
in Bloemendaal. De vrouw reed 
over de Bloemendaalseweg toen 
een groep racefietsers haar passeer-
de. Door nog onbekende oorzaak is 
het slachtoffer vermoedelijk met 
haar stuur tegen één van de race-
fietsers gekomen met een val tot 
gevolg. Naast de fietsster kwamen 
ook zo'n drie racefietsers die erach-
ter fietste ten val. Een ambulance is 

ter plaatse gekomen om de vrouw 
te verzorgen. Ze is na de eerste 
behandeling ter plaatse met een 
hoofdwond naar het ziekenhuis 
overgebracht. De gevallen racefiet-
sers raakten niet gewond. De groep 
kon na de eerste hulp weer verder 
fietsen. De Bloemendaalseweg was 
tijdelijk afgesloten voor het verkeer 
tussen de Korte Kleverlaan en de 
Busken Huëtlaan. x

Fietsster komt ten val bij
ongeval met racefietsers

(Foto: Michel van Bergen).

zandvoort - De ziekte van Alzhei-
mer is de meest bekende vorm 
van dementie, maar dementie 
kent vele verschillende hersen-
aandoeningen als oorzaak. Het is 
belangrijk om te weten aan welke 
vorm van dementie iemand lijdt, 
omdat het consequenties kan 
hebben voor de wijze hoe er mee 
omgegaan moet worden. Het 
kan ook van belang zijn voor de 
behandeling en soms voor het toe-
komstperspectief. Het onderwerp 
wordt tijdens het eerstvolgende 
Alzheimer Café toegelicht door 
Anja Buursema, specialist oude-
rengeneeskunde; 'kroegbaas' Kiki 
Kastelein interviewt haar. Datum 
is woensdag 3 oktober in 'Ook 
Zandvoort', steunpunt voor heel 
Zandvoort, aan de  Flemingstraat 
55. Aanvang is 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. x

Alzheimer Café
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

Nationale Vereniging de Zonnebloem is de landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van 
mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoek en het organiseren van 
aangepaste activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem het sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen 
aan de kwaliteit van het leven. Ruim 600.000 ondersteunende leden en donateurs maken het aanbod financieel 
mogelijk. Met ruim 39.500 vrijwilligers is de Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland.

Voor de afdeling Berkenrode, Heemstede is het bestuur op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de functies

VOORZITTER
- Initiatiefnemer met leidinggevende capaciteiten -

en

PENNINGMEESTER
- Nauwkeurig met financieel inzicht en organisatorische kwaliteiten -

Enthousiasme en teamgeest zijn de belangrijkste eigenschappen van onze vrijwilligers!

De werktijden zijn wisselend en de gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer een dagdeel per twee weken.
Zinvolle vrijetijdsbesteding en een plezierige sfeer. 
Ondersteuning en diverse cursusmogelijkheden.
Kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed.

Voor meer informatie of een afspraak voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met 
Jolanda Duyvesteyn, voorzitter tel. (06) 50661011, e-mail: j.duyvesteyn@columbacommunications.nl

www.zonnebloem.nl
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

TOB
Tennis voor 

55 plus
nog plaats voor enkele  

spelers in steeds 
wisselende opstelling
iedere dinsdag in de 
Fablohal een uurtje 
spelen ter kennis-

making mogelijk….
Start 4 oktober.

Info Huib van der Ham
06 51558204
Trijnie Vroom
023 5257565

bloemendaal - Over de plannen voor 
een dure vernieuwbouwing van het 
gemeentehuis zijn, in plaats van een 
referendum, twee burgerpeilingen 
gehouden. Eén van de gemeente 
zelf en één van de oppositiepartijen 
PvdA en Liberaal Bloemendaal. De 
resultaten van beide peilingen wij-
zen in dezelfde richting. De Bloe-
mendalers die hebben meegedaan 
met de enquêtes zien liever een 
eenvoudiger oplossing die goedko-
per is. En duurzamer hoeft het voor 
velen ook niet.

door Ruud Vader

In de gemeentelijke peiling had 
men keus uit twee varianten: alle 
dienstverlening op één plek of 
op drie plekken, met forse reno-
vatie. In de oppositie vragenlijst 
was daar een derde mogelijkheid 
aan toe gevoegd, namelijk geleide-
lijke aanpassing van de bestaande 
situatie, de optie die door de grote 
meerderheid werd gekozen.
Ongeveer 40% kiest in de gemeen-
telijke peiling voor één locatie en 
48% voor drie locaties. Voor de 
bewoners van de 'verre' dorpsker-
nen, Bennebroek en Vogelenzang, 
geldt dit met 53% in sterkere mate. 
De onderzoekers merken daarover 
op: "Mogelijk zien zij centralisatie 
als negatief voor dienstverlening 
of als negatief voor de positie van 
hun kernen binnen de gemeente." 
In de alternatieve peiling vindt 
zelfs 93% de noodzaak voor één 
locatie niet noodzakelijk.
Als je kijkt naar investeringsbe-
reidheid zie je in de gemeentelijke 
peiling dat ruim 40% kiest voor een 
lagere investering (€ 6,5 miljoen) 
en slechts 32% voor de hogere 
investering (€ 9 miljoen) die voor 
centrale huisvesting nodig is. Bij 
de oppositie-peiling komt dit nog 
sterker naar voren. Rekening hou-
dend met de investeringen heeft 
slechts 1,9% een voorkeur voor 
centrale huisvesting en wil 88% 
liever handhaving van drie loca-
ties. Opmerkelijk is de opvatting 
over duurzaamheid in de gemeen-
telijke peiling. Je zou verwachten 
dat de meesten daar wel voorstan-
der van zijn, maar dat is niet het 
geval. Bijna 41% vindt zelfs dat 
de toekomstige huisvesting niet 
energiezuiniger hoeft.

Duiding
De conclusies van beide peilingen 
passen aardig bij elkaar. Uit de 

gemeentelijke peiling blijkt dat 
de grootste groep (45,6%) heeft 
gekozen voor renovatie van drie 
locaties en 35,6% heeft gekozen 
voor één locatie. De onderzoekers: 
"Hoewel het aandeel dat een voor-
keur heeft voor (renovatie van drie 
locaties) groter is, vormen beide 
groepen een minderheid en is het 
verschil tussen beide duidelijk, 
maar niet enorm groot."
Voor grotere verschillen moet 
je zijn bij de oppositiepeiling. 
Die concludeert: "Gezien de toch 
zeer duidelijke afwijzing van met 
name de nieuwbouw van het 
gemeentehuis, lijkt er een behoor-
lijke (kloof) tussen de zienswijze 
van het bestuur (...) en (de) bewo-
ners. De bestuurders hebben de 
plannen (...) kennelijk ontwikkeld 
zonder enig draagvlak bij de over-
grote meerderheid van haar bevol-
king." De onderzoekers adviseren 
onder andere: "Om eerst de wen-
sen en behoeften van de burgers 
in alle dorpskernen goed in kaart 
te brengen met betrekking tot 
de gewenste nabijheid en bereik-
baarheid van de gemeentelijke 
dienstverlening." En om: "Na te 
gaan welke taken nog (rendabel 
en qua kennis) bij deze gemeente 
op (korte) termijn zullen blijven 
en welke (beter) geconcentreerd 
zullen worden bij gespecialiseer-
de centra waarbinnen meerdere 
gemeenten participeren. Afhan-
kelijk van deze uitkomsten kan 
een beter plan over de huisvesting 
gemaakt worden."
Dan zijn er nog de Bezorgde Bur-
gers, die twee keer om een refe-
rendum hadden gevraagd. Ze mel-
den dat: "420 mensen hebben met 
een rood kruis of op een andere 

manier laten weten dat zij deze 
burgerpeiling weigeren te beant-
woorden. En 442 anderen schre-
ven een negatieve opmerking op 
hun formulier. (...) De vraagstel-
ling in de burgerpeiling was op 
belangrijke punten misleidend. 
Toch hebben de bewoners een 
duidelijk signaal aan de gemeen-
teraad gegeven: Wij willen geen 
centrale huisvesting, maar een 
fatsoenlijke opknapbeurt van de 
bestaande gebouwen."
Het college heeft vooraf niet gezegd 
wat er met de wensen van de inwo-
ners wordt gedaan. De redenering 
is: er wordt terug gekoppeld naar 
de gemeenteraad en die zal dan 
bepalen welke duiding er aan 
wordt gegeven. Vanavond (27 sep-
tember, -red.) is het zo ver en kan 
de raad niet alleen duiding geven 
aan één peiling, maar zelfs aan 
twee. Op zichzelf is het interpre-
teren van onderzoeksresultaten 
interessant, maar de kernvraag 
is natuurlijk of en hoe de coali-
tie iets doet met de mening van 
de bewoners. Daarover zullen wij 
volgende week berichten. De vol-
ledige onderzoeksuitkomsten van 
beide peilingen zijn te vinden op 
de gemeentelijke website. x

Meerderheid wil geen dure
huisvesting of nieuwbouw

Twee burgerpeilingen met één conclusie:

Voor de verandering het gemeente-
huis eens van bovenaf gezien. Veel 
inwoners vinden dat er geen sloop 
en nieuwbouw moet plaats vinden. 
(Foto: Alu-photo)

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Bloemendaalseweg 75

2061 CD Bloemendaal

023 527 37 37
www.corcornet.nl

Bezoek ons ook op

Facebook en “Like” ons!!

Behandeling volgens afspraak.

Maandags gesloten.
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heemstede - De tweedehands kleding 
en vintage spullen worden stijlvol 
gepresenteerd in de trendy winkel 
met een creatieve styling. De collec-
tie, grotendeels vriendelijk geprijsde 
artikelen, is geschikt voor jong en 
oud. In augustus opende de Vintage 
Store al de deuren, echter moest de 
officiële opening nog plaatsvinden. 
En zo geschiedde op dinsdagmiddag 
18 september, in het bijzijn van een 
grote groep genodigden onder het 
genot van een hapje, een drankje en 
een wandeling door de winkel.

door Onno van Middelkoop

Na toespraken van ondernemer 
Mark Compier en wethouder duur-
zaamheid Jur Botter werd de ope-
ningshandeling door de twee heren 
verricht: het openen van de contai-
ner met inhoud, bestaande uit een 
accordeonspeler die het gebeuren 
met zijn deuntjes opluisterde.
Opvallend aan de Vintage Store 
is, naast de trendy vormgeving, 
zijn omvang van 1800 vierkante 
meter verdeeld over drie etages. 
Mede daardoor heeft interieuront-
werper Ron Veldhuysen volop de 
ruimte en mogelijkheden benut 
om de winkel 'smoel' te geven. Niet 

alleen door fraaie decoratie, maar 
ook door producten groepsgewijs te 
presenteren waardoor er een orde-
ning is aangebracht die mooi is om 
te zien, maar ook gemakkelijk om 
productsoorten van elkaar te kun-
nen onderscheiden. Door een extra 
verdieping toe te voegen aan het 
hoge pand is er veel extra vierkante 
meters aan winkelruimte bijgeko-
men. De casco opgeleverde ruimte 
is nu een plek geworden om uren 
van zoekplezier te combineren 
met genieten van voorbije tijden. 
De hele inrichting is uitgevoerd 
met spullen die al aan een tweede 
leven zijn begonnen. Het bewijs dat 
trendy en duurzaam hand in hand 

kunnen gaan.

'Dagje uit'
Inwoners van Heemstede hebben 
massaal gehoor gegeven aan de 
oproep om hun gebruikte spul-
len niet weg te gooien, maar in te 
leveren bij de Vintage Store. Gevolg 
is dat de winkel vol staat met ser-

viesgoed, meubels, kinderspullen, 
kleding, boeken, muziekdragers, 
allerlei huisraad en zelfs fietsen. 
Ron Veldhuysen: "We waren de 
afgelopen periode al geopend. 
Opvallend is dat mensen hier lang 
verblijven, een kop koffie of iets 
dergelijks gebruiken in de horeca-
hoek en daarna weer vrolijk verder 
gaan zoeken. Het lijkt dan bijna op 
een dagje uit." De winkel is dan ook 
geen uitdragerij. Het is een plezier 
om er te verblijven, om op je gemak 
rond te snuffelen en met een beetje 

geluk juist dat juweeltje op de kop 
te tikken dat je al zo lang zocht.
De personele bezetting wordt deels 
gerealiseerd met leerwerkorganisa-
tie en re-integratiebedrijf Paswerk 
uit Cruquius. Hierdoor kunnen met 
name ouderen aan een baan wor-
den geholpen. Mark Compier: "Het 
is af en toe nog even zoeken naar 
de juiste bezetting. De eerste dagen 
dat we open waren stonden er lange 
rijen voor de kassa. Dat probleem 
is inmiddels opgelost. Vermeldens-
waardig is ook onze samenwerking 
mat Edukans. Edukans werkt in ont-
wikkelingslanden aan meer scho-
len, schoolbanken, schoolborden, 
boeken en goed opgeleide leraren. 
Naast een financiële bijdrage mag 
Edukans gebruik gaan maken van 
de ruimtes van The Vintage Store 
voor trainingen, presentaties en 
workshops. Tien procent van onze 
omzet tot en met 30 september gaat 
naar Edukans."
Duurzaamheid is bij de Vintage 
Store bijna vanzelfsprekend, net 
als maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Het feit dat het nu al 
een hit is lijkt het bewijs dat Neder-
land klaar is voor dit nieuwe soort 
ondernemen. Openingstijden zijn 
maandag van 13.00 tot 18.00 uur, 
dinsdag en woensdag van 09.00 
tot 18.00 uur, donderdag van 09.00 
tot 21.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 
18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 
17.00 uur. 
The Vintage Store, Cruquiusweg 
37a in Heemstede, tel. 023-7600440 
en info@thevintagestore.eu. Zie 
ook www.thevintagestore.eu. x

Een winkel met 'smoel'
Vintage Store officieel geopend

Mark Compier en wethouder duurzaamheid Jur Botter verichtten de openings-
handeling: het openen van de container met inhoud, bestaande uit een accor-
deonspeler die het gebeuren met zijn deuntjes opluisterde (Foto: www.ovmfo-
tografie.nl).

Door de strakke indeling en rubrice-
ring is duidelijk wat waar te vinden is 
(Foto: www.ovmfotografie.nl). x

Muziekdragers en boeken kunnen op het gemak worden bekeken in de speciale 
loungehoek (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

zandvoort - De provincie is afgelopen 

maandag gestart 2012 met de bouw 

van de Natuurbrug Zandpoort over de 

Zandvoortselaan (N201), ter hoogte 

van de Blinkertweg. De Zandvoortsel-

aan blijft tijdens de bouw gewoon 

toegankelijk voor verkeer, alleen het 

fietspad kan tijdelijk worden afgeslo-

ten. Eind 2013 is de natuurbrug klaar.

door Michiel Rehwinkel

Natuurbrug Zandpoort verbindt het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
en de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. De bouwwerkzaamheden 
omvatten onder andere het inrich-
ten van het werkterrein, de sloop 
van voormalig partycentrum 'De 
Manege' en het kappen van bomen 
en struiken. Van oktober 2012 tot 
en met maart 2013 wordt het zand 
aangevoerd voor de bouw van de 
natuurbrug.

Bereikbaarheid

De Zandvoortselaan (N201) blijft 
tijdens de bouw van de natuurbrug 
toegankelijk. Ook het fietspad over 
de Oude trambaan blijft open. Het 
fietspad langs de Zandvoortselaan 
kan tijdens de bouw ter hoogte van 
de bouwlocatie soms tijdelijk wor-
den afgesloten. Fietsers worden dan 

met borden omgeleid. De Blinkert-
weg en de parkeerplaatsen bij De 
Manege zijn vanaf 24 september niet 
meer toegankelijk.
De vrachtwagens met zand rijden 
zoveel mogelijk buiten de spits en 
het plaatsen van de liggers van de 
ecoducten met zwaar materieel vindt 
's nachts plaats. De provincie streeft 
ernaar de overlast voor de omgeving 
en stremming voor het verkeer tot 
een minimum te beperken.

Over de Natuurbrug

Door de brug krijgen dieren en 
planten een groter aaneengesloten 
leefgebied en meer ruimte. Dit is 
belangrijk voor de diversiteit en het 
voortbestaan van diverse plant- en 
diersoorten. Ook recreanten kunnen 
de natuurbrug gebruiken.
Natuurbrug Zandpoort is een initia-
tief van Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland, PWN, Natuurmonumenten, 
Waternet, Gemeente Zandvoort en 
provincie Noord-Holland en wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en de Nationale Post-
codeloterij.
Voor meer informatie over de aanleg 
van Natuurbrug Zandpoort kan men 
terecht op www.natuurbrugzand-
poort.nl. x

Start aanleg Natuurbrug

bennebroek - Na een verbouwing en 
uitbreiding van het pand, is kleding-
boutique Route 26 onlangs feestelijk 
heropend. Bij binnenkomst kregen de 
gasten een glaasje Procesco en werd 
aan hen de nieuwste najaarsmode, 
tassen en accessoires getoond. 
Nieuw in de winkel is een kinderhoek 
met allerlei leuke meidencadeautjes. 
Ook is er een gezellige koffiehoek te 
vinden in de kledingwinkel.

Toen het pand naast de winkel vrij-
kwam, twijfelde eigenaresse Petra 
Roseboom geen moment. "Het 
was de kans om de winkel groter 
te kunnen maken. Nu hebben we 
meer ruimte om de kleding te pre-
senteren. Daarnaast hebben we 
nu een zeer grote etalage waar de 
afgelopen weken al veel mensen op 
af kwamen. Ook in de gezellige kof-
fiehoek hopen we veel  klanten te 
ontvangen."

Modeshow 8 oktober
Route 26 organiseert haar traditio-
nele modeshow in dorpshuis Voge-

lenzang op maandag 8 oktober. De 
laatste modetrends van dit najaar 
worden op de catwalk getoond. 
Ook is er een dansvoorstelling van 
het demoteam Fitness- en Dansstu-
dio Work it Out. Na afloop van de 
modeshow is er gelegenheid om 
onder genot van een hapje en een 
drankje de kleding te passen en 
verlaat u het gebouw met een goed-
gevulde goodybag! Kaarten zijn te 
koop in de winkel en bij  Fitness- en 
Dansstudio Work it Out.

Kledingboutique Route 26
Route 26 is de leuke kledingbou-
tique aan de Bennebroekerlaan 47 
in Bennebroek en verkoopt onder 
andere de volgende merken: Yaya, 
Esqualo, Romano, Loca, Tramonta-
na en Geisha. Naast de winkel orga-
niseert Route 26 ook kledingpar-
ty's in de winkel of op locatie. De 
kleding is ook verkrijgbaar via de 
webwinkel www.route26.nl. x

Heropening Route 26

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - De eerste week van 
oktober is het Wereld Borstvoe-
dingsweek. Op 2 oktober orga-
niseert het Kennemer Gasthuis 
samen met een aantal andere 
organisaties een verwenochtend 
voor voedende moeders met hun 
baby. Tijdens de ochtend kunnen 
moeders zich laten masseren 
in een massagestoel. Een foto-
grafe legt moeder en kind vast 
op de foto. Lactatiekundigen 
zijn aanwezig om vragen over 
borstvoeding te beantwoorden 
en vrouwen te helpen. Maar 
bovenal is er volop gelegenheid 
om andere moeders te ontmoe-
ten, elkaars baby te bewonderen 
en dat onder het genot van een 
bescheiden ontbijtje met koffie 
of thee. Locatie is La Place aan 
de Fonteinlaan 1 (Haarlemmer-
houtkwartier) in Haarlem van 
09.30 tot 11.30 uur. Aanmelden 
is niet nodig. x

Verwenochtend

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl
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Nieuw in Heemstede

FIETSEN & SCOOTERS
Nieuw-gebruikt-reparatie-snel service accessoires
LANDMEIER TWEEWIELERS HEEMSTEDE 

Kerklaan 25 naast de Aldi 023 - 5297777

Audi A1 1.4 TFSI Automaat S-Line 11.000 km 2011

Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat S-Line 9.800 km 2011

Audi Q5 2.0 Hybrid S-Line 3 stuks 6.000 km 2011

Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 4 stuks 33.000 km 2009

BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011

BMW 520 D Touring Automaat 35.000 km 2010

BMW 525I M Pakket 19.000 km 2012

BMW 530D Touring X Drive High Exe 24.000 km 2011

BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007

Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren nieuw model 100 km 2012

Chrysler Crossfire 3.2 V6 19.000 km 2008

Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001

Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009

Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio nieuw model 29.000 km 2010

Jeep Wrangler 4 deurs 5 stuks 2007 - 2012

Land Rover Discovery 4 3.0 TD V6 HSE 7-persoons 16.000 km 2010

Mercedes-Benz SLS AMG 600 km 2011

Mercedes-Benz ML 63 AMG 39.000 km 2006

Mini Cooper S 54.000 km 2008

Mini Cooper Countryman Automaat 1.600 km 2011

Mini Countryman Cooper S All 4 Automaat   18.000 km 2011

Porsche 911 PDK nieuw model 1.500 km 2012

Porsche Boxster S Tiptronic 9.000 km 2008

Porsche Cayenne S nieuw model 31.800 km 2011

Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009

Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006  

Volkswagen Touareg 3.0 Hybrid Highline 25.000 km 2010

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Alfa 146 twinspark stuurbekr. lpg G3 1998 1450
Citroén Xantia 1.8i stuurbekr. 1994 650
Citroén Xsara 1.6i coupé 69000km stuurbekr. 1998 1450
Deawoo Espero 4 deurs 60000km stuurbekr. 1996 950
Deawoo Lanos 4 deurs stuurbekr. enz. 2000 1950
Deawoo Matiz stuurbekr. 2000 1450
Daihatsu Charade 1996 650
Fiat Brava 1.6i-16V stuurbekr. enz. 1998 650
Fiat Cinquecento 73000 km. 1997 950
Fiat Multipla 1.6-16V hoge instap stuurbekr. enz. 2000 1950
Fiat Punto 55 electr. ramen 1997 850
Fiat Seicento sporting electr. ramen l.m.velgen 1999 1650
Ford Escort 1.6 station LPG 1992 650
Ford Escort 1.8 t.d. diesel stuurbekr. enz. 1997 1450
Ford Escort 16i stuurbekr. electr. ramen 1998 850
Ford Mondeo1.8 station turbo diesel electr. ramen 1996 950
Ford Scorpio automaat electr. ramen stuurbekr. 1995 450
Kia Pride 1.3 klein zuinig 2000 950
Mazda 323F stuurbekr. 1994 650
Mercedes C220 diesel stuurbekr. enz. 1997 1450
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchback stuurbekr. 1998 950
Nissan Micra 1.3 1995 950
Nissan Sunny 1.4 E 3 deurs 1994 650
Opel Astra 1.8i cd uitv. strbekr. electr. ramen enz. 1993 850
Opel Corsa 1.4 swing 1999 950
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. electr. ramen 1999 1650
Opel Omega caravan automaat stuurbekr. enz. 1997 1450
Opel Vectra 1.8 hatchb. stuurbekr. enz. 1998 1650
Opel Vectra 1.8 caravan stuurbekr. enz. 2000 1950
Peugeot 205 1.1 forever elektr. ramen 1995 650
Peugeot 306xr 1.4 selextion stuurbekr. 1997 650
Pontiac Transport 7 persoons MPV stuurbekr. enz. 1996 1450
Renault Megane 2.0i coupé l.m.velgen stuurbekr. 1996 950
Renault Megane 1.9 diesel stuurbekr. 1998 1450
Seat Arosa 1.4 stuurbekr. 2000 1650
Seat Toledo 1.8 gl stuurbekr. 1995 650
Volkswagen Golf 1.6 stuurbekr. 5 deurs 1997 1650
Volkswagen Golf turbo diesel stuurbekr. enz. 1997 1650
Volkswagen Polo 1.4i variant stuurbekr. 2000 1650
Volvo 440 - 1.8 i stuurbekr. 1995 650
Volvo V 40 - 1.6 stuurbekr. 1999 1950
Volvo 850 station airco stuurbekr. enz. 1995 1250
Volvo V 70 automaat station airco enz. 1997 1650

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN WIJ 
NIET AAN

------------------------------------------------------------------------------
VOOR DE JONGERE AUTO’S INCL. 3 MAANDEN GARANTIE

v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 t/m 33 tel. 023-5423906 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 
enz. tel. 023-5393990
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santpoort-noord - Op zondag 30 
september om 15.00 uur is er in 't 
Mosterdazaadje een concert door 
het befaamde Jazz Duo Tarenskeen/
Rörby. In de combinatie gitaar en 
trombone brengen zij een program-
ma dat voor elke muziekliefhebber 
boeiend is. Onder de titel 'Leap into 
the Unknown', of te wel sprong in het 
onbekende, spelen zij eigen composi-
ties, maar ook Cole Porter, Gershwin, 
American songbook stukken, en free-
impro: een gebruikelijke formule van 
de jazzmuzikant van de laatste dertig 
jaar.

door Paula Blom

De trombone is een jazz-, een fan-
fare- en een symfonieorkestinstru-
ment. De nylonsnarige gitaar zien 
we in de klassieke, Braziliaanse en 
jazzmuziek. De Zweedse trombo-
nist Michael Rörby reist momenteel 
voor optredens tussen Amsterdam, 
Berlijn en Parijs waar hij met ver-
schillende groepen of solistisch 
werkt. Over de hele wereld nam 
hij deel aan jazzfestivals, zo is hij 
al tien jaar te gast op het North Sea 
Jazzfestival. Olaf Tarenskeen is één 
van de weinige Nederlandse musici 
die zowel in klassieke als jazz en 
geïmproviseerde muziek is opge-
leid. Begin jaren tachtig maakte hij 
zijn solo debuut op de televisie en 
dat leverde veel uitvoeringen op 
met eigentijdse klassieke en geïm-
proviseerde muziek. Zijn optredens 
en cd-opnames zijn talrijk. Zie ook 
www.olaftarenskeen.nl
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 

voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 

onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Sprong in het onbekende
Veelzijdig Jazz Duo Tarenskeen/Rörby.

Alleen al de combinatie gitaar en trombone prikkelt de nieuwsgierigheid (Publi-
citeitsfoto).

heemstede - Zondagmiddag 7 oktober 
geeft Jazzsterix onder leiding van 
oprichter en klarinettist Jan Mole-
graaf een concert onder de titel 'Sin-
gin' And Swinging'. Jazzterix speelt 
dit jaar al weer 31 jaar samen. Het 
orkest heeft op vele podia in binnen- 
en buitenland gestaan. Goede muziek 
maken en vriendschap zijn de pijlers 
van deze jazzformatie. In de beginja-
ren werd alleen dixieland gespeeld, 
maar gaandeweg is de muziek van 
Jazzterix qua stijlopvatting veel bre-
der geworden en is niet echt in een 
hokje te plaatsen. Ook bleek dat de 

zangstemmen van de blazerssectie 
driestemmig prachtig bij elkaar 
pasten. Het programma 'Singin' 
And Swinging together' trakteert de 
liefhebber van 'New Orleans', main-
stream, evergreens en standards op 
een heerlijke jazz(terix)middag. Zie 
ook www.jazzterix.com. Het concert 
is zondag 7 oktober om 14.00 uur bij 
Casca in de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede. Hier zijn ook de 
toegangskaarten verkrijgbaar, tel. 
023-5483828-keuze 1. x

Singin' And Swinging
Jazzterix-matinee in de Luifel

(Publiciteitsfoto).

overveen - Zanggroep To The Point 
is het nieuwe seizoen in vliegende 
vaart begonnen. Omdat To The Point 
binnenkort verschillende optredens 
in verpleeghuizen, bij trouwerijen 
en korenslag bollenstreek heeft is er 
na de grote vakantie meteen begon-
nen met het instuderen van de num-
mers die ten gehore zullen worden 
gebracht.

Dit varieert van rustig tot swingend 
en van Engelstalig tot Nederlands-
talig. Kortom heel gevarieerd. De 
begeleiding van het koor dat bestaat 
uit piano en drums is ook begonnen 
met het nog mooier maken van de 
muzikale omlijsting. Onder leiding 
van dirigent Andre Keessen worden 
mooie verrassende arrangementen 
uitgewerkt die To The Point een 
heel eigen geluid geven. Ook is 
er een aantal nieuwe leden bijge-
komen die vol enthousiasme zijn 
opgenomen.
Omdat er een aantal mensen is die 
na vele jaren bij To The Point een 
andere uitdaging gaat wordt nog 

altijd gezocht naar nieuwe leden. 
Ervaring is zeer beslist niet nodig, 
enthousiasme uiteraard wel. Elke 
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur 
wordt gerepeteerd in Overveen aan 
de Korte Zijlweg 7 in de katholieke 
kerk aldaar. Kijk voor meer infor-
matie op www.zanggroeptothe-
point.nl. x

Nieuwe muzikale start
Zanggroep To The Point

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op vrijdag 5 oktober 
interviewt Guus Bauer bij Boek-
handel Blokker aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede Charles 
Lewinsky - auteur van Het lot van 
de familie Meijer - over zijn nieu-
we roman Terugkeer ongewenst. 
De voertaal is Engels. Aanvang is 
20.00 uur en de toegang bedraagt 
€ 5,-. Reserveren is gewenst, tel. 
023-5282472 en www.boekhandel-
blokker.nl. x

Charles Lewinsky

haarlem/overveen - Wie vooraf ken-
nis over paddenstoelen wil bij-
spijkeren voor de jaarlijkse dag 
over paddestoelen op landgoed 
Elswout is er woensdag 3 oktober 
een lezing over dit onderwerp. 
Aan de orde komen onderwerpen 
zoals de leefwijze en verspreiding, 
maar ook welke paddenstoelen 
je kunttegenkomen in Zuid-Ken-
nemerland. En vooral hoe ze te 
herkennen. De avond wordt geor-
ganiseerd voor gidsen die rondlei-
dingen geven op 7 oktober, maar 
ook andere belangstellenden zijn 
welkom. Aanvang van de lezing 
woensdag 3 oktober is 20.00 uur 
in het NME ter Kleef aan de Kle-
verlaan in Haarlem, de toegang is 
gratis. x

Paddenstoelen

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

santpoort-noord - Op vrijdag 28 sep-
tember om 20.00 uur zal de pianist 
Remon Holsbergen een recital verzor-
gen met Scarlatti, Beethoven en de 
24 Preludes van Chopin. Een pianist 
in topconditie omdat hij maand later 
voor zijn Masterdiploma opgaat aan 
Hochschule für Musik in Freiburg.

door Paula Blom

Holsbergen opent het concert met 
vijf sonates van Domenico Scarlat-
ti. Scarlatti componeerde er maar 
liefst 555, daartoe geïnspireerd 
door zijn leerlinge Prinses Maria 
Barbara, later koningin van Spanje. 
Dan volgt opus 90 van Beethoven, 
één van de kortste sonates die hij 
schreef. Een meesterwerk met grote 
zeggingskracht en een emotionele 
spanning als 'een strijd tussen het 
hoofd en het hart'. De lange lyrische 
lijnen in het tweede deel doen den-
ken aan de later gecomponeerde 
muziek van Franz Schubert.
Na de pauze de 24 Preludes van Cho-
pin. Deze behoren tot zijn absolute 

hoogtepunten uit zijn werk. Elk 
van de 24 miniaturen hebben een 
uniek karakter. Het zijn de meest 
persoonlijke stukken die hij schreef 
en hebben door de tijd heen altijd 
positieve kritieken gekregen. Zijn 
goede vriend Liszt schreef: "Cho-
pin's Preludes zijn composities van 
een geheel andere orde... het zijn 
poëtische preludes, te vergelijken 
met die van een grootse dichter, 
die onze ziel doet wiegen in gouden 
dromen..."
Remon Holsbergen studeerde in 
Amsterdam, maar kreeg van het 
Prins Bernhard fonds een studie-
beurs toegekend waarmee hij voor 
zijn Master titel in Freiburg kon 
studeren.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Van een geheel andere orde
De Preludes van Chopin

Remon Holsbergen (Publiciteitsfoto).

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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haarlem/overveen - Het Marine Hos-
pitaal is een plek waar veel mensen 
uit de regio een speciale band mee 
hebben. De sfeer, het personeel en 
de patiënten waren niet te vergelij-
ken met de 'burgerziekenhuizen' van 
die tijd. De Haarlemse Theatermakers 
hebben over dit bijzondere zieken-
huis een theatervoorstelling gemaakt 
onder de titel 'Marine Hospitaal'. De 
vijf voorstellingen zijn begin oktober 
te zien zijn in de Toneelschuur.

door Christa Warmerdam

Het Marine Hospitaal in Overveen 
sloot in 1988, tot groot verdriet van 
velen, haar deuren wegens bezui-
nigingen. Het markante gebouw 
stond jaren leeg en in 1994 ver-
woestte een brand het ziekenhuis.
De voorstelling 'Het Marine Hospi-
taal' is alweer de zevende productie 
van de Haarlemse Theatermakers. 
De cast wordt samengesteld door 
middel van audities. Heel wat (ama-
teur) acteurs zien het als een grote 
eer om mee te mogen doen aan een 
productie. Don en Geoffrey Cour-
chaine zijn de producenten en de 
drijvende krachten achter 'De Haar-
lemse Theatermakers'. Marijke Kots 
schreef het script voor 'Marine Hos-
pitaal' en neemt ook de regie voor 
haar rekening. "Omdat ik veel con-
tact heb gehad met oud-personeels-
leden en patiënten van het Marine 
Hospitaal kostte het schrijven me 
niet zoveel moeite. De verhalen 
die ik hoorde waren zo mooi dat ik 
eigenlijk alleen nog een rode draad 
moest zoeken waar al die verhalen 
in pasten", legt Kots uit.

De drie willen over het verhaal niet 
teveel kwijt maar een tipje van de 
sluier willen ze wel oplichten. Kots 
legt uit dat ze in haar verhaal dank-
baar gebruik heeft gemaakt van 
het onderwerp 'wegbezuinigen'. 
Volgens Geoffrey is 'Marine Hospi-
taal' een voorstelling met toneel, 
muziek, dans en film. "Het heeft 
ons heel veel moeite gekost maar 
we hebben uiteindelijk originele 
filmbeelden te pakken kunnen krij-
gen en die in het verhaal verwerkt." 
Broer Don vult hem aan: "Die beel-
den lopen naadloos over in het the-
aterstuk. Sommige scènes kun je op 
toneel nooit zo mooi overbrengen 
als je met film wel kunt doen."
Het idee om een voorstelling over 
het Marine Hospitaal te maken is 
eigenlijk toevallig geboren. Don: 
"Ik kwam op een feestje een vrien-
din tegen die vroeger bij het Marine 
Hospitaal als hoofd op de röntgenaf-
deling heeft gewerkt. 
Zij vroeg wanneer we 'nou einde-
lijk eens een voorstelling over het 
Marine Hospitaal gingen maken'. 
Wij vonden dat meteen een goed 
idee. Later kwamen we Marijke 
Kots tegen en hebben dit idee aan 
haar voorgelegd."
Kots op haar beurt begon vorig jaar 
zomer met schrijven. Kots: "We zijn 
naar een reünie van het Marine Hos-
pitaal geweest en de verhalen die 

we hoorden waren allemaal even 
mooi. De sfeer in dat ziekenhuis was 
zo uniek. Het personeel heeft een 
eigen 'taal' met heel veel humor. Ik 
heb een verhaal gehoord over een 
oude alleenstaande mevrouw die 
haar kat mocht meenemen omdat 
niemand voor dat dier kon zorgen. 
Er werd op bed gerookt en de jene-
ver stond in de nachtkastjes. Alles 
kon en mocht daar."
Marijke Kots heeft al drie keer eer-
der een voorstelling gemaakt met 
De Haarlemse Theatermakers. Met 
veel succes werden de voorstel-
lingen 'Van der Pigge', 'Droste' en 
'Brinkmann' opgevoerd. Terwijl 
deze productie nog opgevoerd moet 
worden denken de broers Cour-
chaine alweer aan het volgende 
project. Geoffrey: "Eigenlijk praat 
ik nooit over de 'volgende voorstel-
ling', maar we willen heel graag nog 
een voorstelling maken waarin we 
samen op het toneel staan."
Marine Hospitaal van De Haarlemse 
Theatermakers is vrijdag 5, zater-
dag 6, zondag 7 en maandag 8 okto-
ber te zien in de grote zaal van de 
Toneelschuur. Aanvang is 20.30 uur 
(zondagmiddag extra voorstelling 
om 15.00 uur). Kaarten á € 18,50 
(CJP € 16,50) zijn te bestellen via 
www.detoneelschuur.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.haarlem-
setheatermakers.nl. x

'Alles kon en mocht daar'
De Haarlemse Theatermakers en het Marine Hospitaal

Producenten Don en Geoffrey Courchaine en scriptschrijfster en regisseuse 
Marijke Kots. "De sfeer in dat ziekenhuis was zo uniek. Het personeel heeft een 
eigen 'taal' met heel veel humor. Een oude alleenstaande mevrouw die haar 
kat mocht meenemen omdat niemand voor dat dier kon zorgen. Er werd op bed 
gerookt en de jenever stond in de nachtkastjes. Alles kon en mocht daar" (Foto: 
Christa Warmerdam).

Het Marine Hospitaal in Overveen sloot in 1988, tot groot verdriet van velen, haar 
deuren wegens bezuinigingen (Archieffoto). x

bloemendaal - Senia is een stichting 
die leesgroepen opricht voor oude-
ren (50+). Mensen samenbrengen 
met dezelfde interesses; mooie 
boeken, boeiende bijeenkomsten 
en zinvolle gesprekken, dat is wat 
Senia wil bieden in een eenvou-
dige formule, maar met een grote 
impact. De leesgroepen worden 
vaak vriendengroepen die jaren 
bij elkaar blijven. In samenwer-
king met Welzijn Bloemendaal is 
er een introductiebijeenkomst op 
dinsdag 2 oktober van 14.30 tot 
16.00 uur bij Welzijn Bloemen-
daal aan de Bloemendaalseweg 
125. Aanmelden is gewenst en 
kan via 023-5250366 of lidia@wel-
zijnbloemendaal.nl. Zie ook www.
senia.nl. x

Leesgroepen

heemstede - Tot 5 november expo-
seert Ben Haveman zijn schilderijen 
in Bibliotheek Heemstede aan het 
Julianaplein 1. De expositie is gratis 
te bezichtigen tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek.

Ben Haveman (Meppel, 1950) woont 
en werkt in Hoofddorp. Haveman 
maakt kleurige schilderijen in 
acrylverf, afgewerkt met glansver-
nis. Zijn werken ogen krachtig, 
kleurrijk, vrolijk en dynamisch. De 
doeken zijn niet volledig abstract; 
zij tonen altijd elementen van men-
sen en dieren, vooral vogels. Ben 
Haveman heeft al veel geëxposeerd 
in binnen- en buitenland.

Exposities en publicaties
Zo exposeerde hij in diverse galeries 
en kunst- en designcentra in Neder-
land, in het ABN-hoofdkantoor en 
het Golden Tulip Art Hotel Amster-
dam, in het Apollo Art Hotel in 
Brugge, maar ook in de internatio-
nale trein naar Bologna en Zürich. 
Ook heeft hij veel publiciteit gekre-
gen in magazines en verscheen zijn 
werk al op diverse covers. Verder 
verscheen zijn werk op posters, 
in advertenties en jaarverslagen, 
op kalenders, ansichtkaarten en e-
cards en in educatieve tijdschriften 
in binnen- en buitenland. Zijn werk 

is te zien in zeven Europese landen 
en in Argentinië.

Action-painting
"Ik schilder intuïtief, dat wil zeg-
gen dat de verf direct op het doek 
wordt aangebracht, dus ik maak 
geen tekeningen vooraf. Mijn schil-
derwijze wordt gerekend tot het 
abstract expressionisme, ook wel 
lyrische abstractie genoemd, wat 
zich kenmerkt door een onvoor-
spelbare, grillige vormentaal. Het 
kleurgebruik is ongebonden; mijn 
werk is spontaan, impulsief, impro-
viserend en emotioneel."
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekhaarlem.nl en op www.
BENapARTe.nl. x

'Een hedendaagse Cobra'

bloemendaal/haarlem - Badr Hari, de 
euro, met hockeysticks meppende 
huisvaders, Bram Moszkowicz, Haren, 
mooie Sonja en VSV, veel VSV kwamen 
ter sprake tijdens het openbare inter-
view van Milco Aarts met Leon de Win-
ter op maandag 24 september in het 
Wapen van Kennemerland.

door Inge Happé

De literaire avond werd georgani-
seerd door Boekhandel Bloemen-
daal. De schrijver vertelde over zijn 
werkwijze en dacht na over het cen-
trale thema van zijn werk: 'Kan je 
wel spreken over een thema?' Milco 
vond van wel, Leon niet.
Aan het schrijven van VSV had De 
Winter veel plezier beleefd. Zelfs 
al zou het zijn afgemaakt in de 
pers, dan nog had niemand hem 
het schrijfplezier meer kunnen 
afpakken. Zijn vrouw Jessica, zelf 

personage in VSV, leest als eerste 
zijn hoofdstukken "en dan gaat ze 
schrappen, vooral seksscènes moe-
ten er aan geloven. Ze vindt mij veel 
te hard en grof. Met alles wat zij in 
de loop der jaren geschrapt heeft, 
kan je een dik boek vullen."
Zijn columns in Elsevier doen vaak 
stof opwaaien. "Er volgt meer over 
Badr Hari", zo beloofde hij aan zijn 
fans. Een politieke partij zal de Win-
ter niet gaan leiden. In veel politie-
ke partijen vindt hij wel iets terug 
dat hem aanspreekt. Dat maakt 
stemmen zo moeilijk:  "Ons huidi-
ge verkiezingsstelsel heeft zichzelf 
overleefd", aldus Leon de Winter. En 
zo waaierde een literaire avond uit 
in een gesprek over de actualiteit, 
politieke opvattingen, beschaving 
en 'tuig'. x

'Literaire avond' over
actualiteit en politiek

Interview met Leon de Winter

(Foto: Han de Bont).

(Publiciteitsfoto).

KENNEMERLAND
OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00-15.00 UUR

Hillegom Hooge Werf 20 224.500 k.k.

Hillegom Weeresteinstraat 75 315.000 k.k.

Sassenheim Prins Hendriklaan 2 459.000 k.k.

Vogelenzang Vogelenzangseweg 71 1.185.000 k.k.

Zandvoort Achterom 1 en 1a  12.00-15.00 UUR 349.000 k.k.
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www.aukekoops.nl

02 52 22 96 73

06 51 70 32 97

O.a. aanleg en onderhoud (bedrijfs) tuin, beregeningsinstalla�es

Open Huis op 29 september a.s. van 11:00 tot 15:00 uur.

Bij aankoop 2 elektrische fietsen cadeau!

Herati
Berber Marokko
Nepal Ladak
Mir Corner
Ziegler
Bidjar
Shaggy beige

301 x 203
200 x 150
301 x 203
243 x 175
301 x 257
244 x 171
235 x 165

van 2.250,-
van 330,-
van 995,-
van 1.995,-
van 4.550,-
van 1.895,-
van 495,-

voor 
voor 
voor 
voor 
voor 
voor 
voor 

Binnenweg 211, Heemstede 
Telefoon: 023 - 529 25 09

WWW.PEREZ-PERZEN.NL � E-MAIL:INFO@PEREZ-PERZEN.NL

GROOTSTE COLLECTIE, DUS KOM SNEL, ZOEK UIT EN PROFITEER

KWALITEITSTAPIJTEN NU VOOR ZÉÉR LAGE PRIJZEN
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 28 september

Meesterwerken voor piano

20.00 | Pianist Remon Holsbergen 
verzorgt een recital met Scarlatti, 
Beethoven en de 24 Préludes van 
Chopin. Gratis [na afloop collec-
te]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl

The King's Speech

20.15 | Toneel naar de gelijk-
namige film. Theater Nomade 
brengt deze nieuwste toneelklas-
sieker in een authentieke histo-
rische enscenering, met gebruik 
van zwart-wit filmfragmenten 
en documentair radiomateriaal. 
Met Wilbert Gieske, Ab Gietelink, 
Rob van de Meeberg, Munda de 
la Marre, Marcel Schouwstra e.a. 
€ 20,75 | € 18 | € 15,25. Stads-
schouwburg Haarlem. 

Patronaat

19.45 | Minor Operation Bookings: 
Repoach [UK], Lose the Life [SWE], 
Spiknyter [SWE] , De Aanslag, 
GAS, The Phil Collins Tribute 
Band, Crack David. Een avondje 
onbezorgd punken, gratis in het 
Café. 20.00 | Heavy in Haarlem: Tex-
turs + Divine Sins + The Charm 
The Fury. € 12,50. Kleine Zaal. 
23.00 | Red Bull Music presents: 
20 Jaar ISIS! + Dimitri, Arjuna 
Schiks [live], Daniel Zuur [live]. € 
10,- [18+]. Grote Zaal.

Zaterdag 29 september

Omroepersconcours

12.00 | Diverse stads- en dorpsom-
roepers uit binnen- en buitenland 
komen deze dag naar Zandvoort 
om hun boodschap luidkeels aan 
het publiek kenbaar te maken. 
Kerkplein in Zandvoort.

Orgelconcert

15.00 | Ton van Eck m.m.v. het 
Kathedrale koor St. Bavo. Wer-
ken van Boëllmann, Vierne, Stra-
tegier en Widor. Kathedrale Basi-
liek St. Bavo, Leidsevaart 146 in 
Haarlem.

Pärt en Polyfonie II

17.00 | Het Hollands Vocaal 
Ensemble Amsterdam o.l.v. 
Fokko Oldenhuis. Werken van 
Pärt, De Wert, Willaert en Festa. 
€ 12,50 [CJP, Haarlempas en 65+ 
€ 10,-]. Reserveren mogelijk via 
info@hollandsvocaalensemble.
nl, tevens op de dag zelf aan de 
deur. Waalse Kerk, Begijnhof 30 
in Haarlem. www.hollandsvo-
caalensemble.nl.

The King's Speech

20.15 | Zie vrijdag 28 september.

Patronaat

19.30 | Haerlemsche Helden. In 
alle hoeken en gaten van het 
Patronaat staat Haarlems Trots te 
spelen. Gratis. Hele Pand.

UitTips
Zondag 30 september

Shanty- en Zeeliederen festival

11.00 | Levensliederen over het 
vissersleed en zeemanslijden op 
diverse locaties in het centrum 
van Zandvoort.

Trouwbeurs aan Zee

11.30 | Long Island Wedding & 
Planning en Strandrestaurant 
en Trouwlocatie Meijer aan Zee 
organiseren de allereerste Trouw-
beurs aan Zee. Op deze dag wordt 
een ware beleving gecreëerd voor 
aanstaande bruidsparen die een 
huwelijk op het strand overwe-
gen. www.trouwbeursaanzee.nl

Oude Bavo Cantorij

15.00 | De Oude Bavo Cantorij 
o.l.v. Anton Pauw m.m.v. Junko 
Sakakibara - orgel. Oost-Europese 
composities. Gratis [deurcollecte]. 
Sint Josephkerk, Jansstraat 43 in 
Haarlem. 

‘Leap into the Unknown’

15.00 | Trombonist Michael Rörby 
en gitarist Olaf Tarenskeen. Speci-
aal concert voor de jazzliefhebber 
met eigen composities, Ameri-
can songbook stukken en free-
impro. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Aanvangsconcert

16.00 | Rob Mostert Hammond 
Group XL. Eén van de meest popu-
laire hammond organisten van 
Nederland. Charlotte Coppola 
neemt de zang voor haar rekening 
en vandaag speciaal XL aangevuld 
met blazers. € 5,-. Patronaat, Zijl-
singel 2 in Haarlem.

Patronaat

20.30 | European Crosstroads Tour 
ft. Dead by April [SWE], Tenside 
(D), Beyond All Recognition. € 10,-
. Kleine Zaal. x

spaarndam/spaarnwoude - Festival 
De Vuurdoop komt eraan en wel op 
zaterdag 29 en zondag 30 september 
met een primeur in de Oude kerk in 
Spaarndam en in het kerkje de Stom-
pe Toren in Spaarnwoude. Het leuk-
ste en kleinste festival voor poëzie en 
klassieke muziek.

door Fred Dukker

Een feestelijk weekend met con-
certen verzorgd door onder ande-
re  Esther Apituley (altviool), Artur 
Trajko (cello), Tijmen Huisingh 
(viool,) Thomas Beijer (piano), Mir-
jam Karres (piano) en Sandra van 
Eggelen-Karres (viool). Verder  Poë-
zie van twee bekende Nederlandse 
dichters: Pieter Boskma en Lucas 
Hirsch en een Masterclass over het 
lezen (en vertalen) van de sonnet-
ten van William Shakespeare door 
dichter/vertaler Bas Belleman. 
Ook de jeugd wordt niet verge-
ten. Er zijn workshops poëzie en 
muziek voor kinderen en dat alle-
maal in de pittoreske omgeving 
van Haarlem-Noord en in de twee 
historische kleine kerkjes in de 
buitenomgeving.
Het festival brengt twee werelden 
samen: klassieke muziek en poë-
zie. De dichters en muzikanten kie-
zen samen welke muziek ze spelen 
en welke gedichten ze voordragen. 
Zo worden het bijzondere, hechte 
optredens. Het idee is geboren toen 
Mirjam Karres en Bas Belleman 
samen optraden met Shakespeare 
en Ravel. De muziek van Ravel 
en de sonnetten van Shakespeare 
bleken elkaar te versterken en in 
een ander licht te zetten. Daar wil-
den ze graag een heel festival van 
maken.
"Zelf ben ik initiatiefnemer van 
dit festival en samen met Bas Bel-
leman organiseer ik deze twee 
dagen", vertelt Karres. "We heb-

ben geweldige musici en dichters, 
ondermeer Esther Apituley, Artur 
Trajko, Tijmen Huisingh, Thomas 
Beijer, Sandra van Eggelen-Karres, 
Pieter Boskma en Lucas Hirsch. 
Zowel Bas als ik zelf zullen uiter-
aard ook optreden. Twee dagen 
lang kunnen bezoekers hier hun 
hart ophalen met de mooiste, 
leukste, grappigste poëzie in com-
binatie met heel veel mooie en 
spannende klassieke muziek. Kin-
deren kunnen muziek en poëzie 
workshops volgen, volwassenen 
mogen zich inschrijven voor een 
inspirerende workshop door Bas 
Belleman",  aldus Mirjam Karres.
Zaterdag om 14.30 begint het pro-
gramma met een workshop poëzie 

voor kinderen, gevolgd door een 
Petit concert in de Oude kerk. De 
festiviteiten duren tot 22.00 uur 's 
avonds. Zondag is er in de pastorie 
van de Oude kerk om 11.00 uur 
een workshop muziek voor kinde-
ren. Om 11.30 uur vindt er in de 
Stompe Toren een Petit concert 
plaats, gevolgd door diverse andere 
muziek optredens. Het adres van 
de Stompe Toren is Kerkweg 26 in 
Spaarnwoude en dat van de Oude 
kerk het Kerkplein 2 in Spaarn-
dam. Kijk voor meer informatie 
op http://festivaldevuurdoop.blogs-
pot.com. x

'Leukste en kleinste festival'
Primeur festival de Vuurdoop

Onder meer één van 's werelds beste 
violisten, Esther Apituley, zal acte de 
présence geven (Archieffoto).

zandvoort - Komende zaterdag 29 
september vindt het veertiende 
stads- en dorpsomroeperscon-
cours plaats in Zandvoort aan Zee. 
Diverse omroepers uit binnen- en 
buitenland verkondigen luidkeels 
hun boodschap aan het publiek. 
Gekleed in het Zandvoortse vissers-
kostuum laat ook de Zandvoortse 
dorpsomroeper Gerard Kuijper 
laat dit weekend van zich horen. 
Alle omroepers komen tweemaal 
in actie, startend met de eerste 
'verplichte' roep waarbij over, een 
door de organisatie opgedragen, 
onderwerp moet worden geroe-
pen. Na de pauze volgt de tweede 
roep. In deze 'vrije' roep hebben 

de omroepers een vrije keuze van 
onderwerp en prijzen de omroe-
pers veelal hun eigen stad of dorp 
de hemel in. Traditiegetrouw zullen 
de omroepers om 12.00 uur op het 
Gemeentehuis worden ontvangen 
door de Zandvoortse burgervader, 
de heer Niek Meijer, waarna het 
concours om 13.30 uur begint. De 
prijsuitreiking staat gepland rond 
de klok van 16.00 uur. Bij slecht 
weer kan worden uitgeweken naar 
de Protestantse kerk, eveneens op 
het Kerkplein. Zie ook www.omroe-
persgilde.nl. x

Hoort, zegt het voort!
Stads- en dorpsomroepersconcours

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Op zaterdag 29 sep-
tember organiseert Hondenschool 
Duet een Treibball wedstrijd op 
het terrein van de Hartenkamp in 
Heemstede. Treibball is een rela-
tief nieuwe sport die in Nederland 
steeds populairder wordt. Ongeveer 
een jaar geleden hebben Ingeborg 
en Peter Borger van hondenschool 
Duet hun instructeurscursus suc-
cesvol afgerond en geven zij iedere 
zaterdag enthousiast les. De bedoe-
ling van de sport is dat de hond 
op een teken van de baas zo snel 
mogelijk de ballen naar het doel 

drijft. Hierbij mogen de honden 
alleen hun neus gebruiken en niet 
in de bal bijten of er tegenop sprin-
gen. Tijdens de wedstrijd zijn de 
honden ingedeeld in verschillende 
klasse op basis van ervaring en zijn 
er verschillende onderdelen waar 
je aan kan deelnemen. De sport is 
voor jong en oud leuk om te doen 
en naar te kijken. Het belooft een 
leuke sportieve dag te worden met 
deelnemers uit het hele land en 
natuurlijk is iedereen welkom om 
te komen kijken. Gestart wordt om 
10.00 uur. x

Honden gaan de strijd aan
Treibball wedstrijd in Heemstede

(Publiciteitsfoto).
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bloemendaal - De officiële presentatie 
is pas op zaterdag 13 oktober maar 
de groepen 1 tot en met 3 van de Bos 
en Duinschool beleefden afgelopen 
woensdag tijdens de eerste dag van de 
Kinderboekenweek alvast een primeur-
tje. De Haarlemse Kim Aukema, van 
huis uit grafisch ontwerpster, kwam 
voorlezen uit haar debuut 'Wereldgroe-
ten', een prentenboek waarin kinderen 
op een leuke en speelse wijze kennis 
maken met de verschillende manieren 
van groeten over de hele wereld.

door Michiel Rehwinkel

Een onderwerp dat natuurlijk per-
fect aansluit op het thema van de 
Kinderboekenweek van dit jaar: 
'Hallo Wereld!' Over andere werel-
den, culturen, vrienden en natuurlijk 
boeken. De 26-jarige Kim Aukema 
bedacht zich tijdens haar reizen dat 
je toch in ieder land als eerste de 
gangbare groeten leert en zo kwam 
ze op het idee voor haar boek, uit-
gegeven bij C. De Vries-Brouwers 
en zowel in Nederland als België bij 
(internet)boekhandels verkrijgbaar.
Groeten gebeurt overal ter wereld 
anders. Dicht bij huis is in Duitsland 
oogcontact met een vreemde op 
straat vaak in de regel al voldoende 
om elkaar een groet toe te wensen. 
Bekend is het 'altijd even handen 
schudden' van de Fransen, die op 
hun beurt weer aangenaam verrast 
zijn dat wij het met dríe zoenen 
doen. "Quattre?" vroeg een Frans-
man ooit eens hoopvol tijdens een 
vakantie aan een hoog schone Hol-
landse blondine.
Kim Aukema ging wat verder van 
huis. India bijvoorbeeld, waar ze de 
handpalmen tegen elkaar leggen en 

een lichte buiging maken. Nieuw-
Zeeland, waar ze de neuzen tegen 
elkaar drukken (doen Eskimo's dat 
ook niet?) en ook Tibet, daar steken 
ze hun tong uit. Genoeg stof om te 
laten zien dat iedereen anders is 
en dat dit de wereld juist zo mooi 
maakt.

Op de Bos en Duinschool mochten 
de kinderen afgelopen woensdag 
'werelds' verkleed komen en mee-
doen aan een fotowedstrijd waarmee 
haar boek te winnen was. De foto's 
werden door Kim zelf gemaakt, die 
daarna met de kinderen ging schil-
deren. Uiteraard las ze eerst ook nog 
voor uit haar boek.
Tot slot nog een tip van ondergete-
kende voor wie een leuke buiten-
landse bestemming zoekt om Oud 
& Nieuw te vieren én een ludieke 
manier van groeten: Boedapest, de 
achteraf Europese bakermat van 
de vuvuzela. Geen vuurwerk, maar 
iedereen met toeters de straat op om 
elkaar daarmee om middernacht met 
een zachte tik op het hoofd Geluk-
kig Nieuwjaar te wensen. Dat kan je 
overkomen door een dame in gala 
jurk of een uit de kluiten gewassen 
skinhead. Een bijzondere ervaring, 
maar ook: Hallo Wereld! x
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vogelenzang - Aanstaande zaterdag 
6 oktober is er van 15.00 tot 18.00 
uur de jaarlijkse Appelplukdag in 
de monumentale boomgaard op 
de Zebra-Zorgboerderij in Voge-
lenzang. Om deze dag een nog 
feestelijker tintje te geven kun-
nen kinderen ook nog een pan-
nenkoek mee eten en geschminkt 
worden als boerderijdier. De 
geplukte appels mogen mee naar 
huis worden genomen. Er zijn 
geen kosten verbonden aan het 
meenemen van de appels, ech-
ter een donatie 'voor wat het je 
waard is' wordt uiteraard gewaar-
deerd. Zelf een ladder meenemen 
behoort tot de mogelijkheden. Zie 
ook www.zebrazorg.nl. x

Appelplukdag

overveen - Hondjekoek.nl heeft 
een verkooppunt in Overveen 
geopend. Een winkel met natuur-
lijke voedingen en snacks voor 
hond en kat. Op dierendag, don-
derdag 4 oktober, is de feestelijke 
opening. Men kan langs komen 
voor een gratis proefverpakking 
voer voor hond of kat en ook is 
Marieke van thuisdierendokter.
nl aanwezig tussen 14.00 en 18.00 
uur met haar rijdende praktijk-
ruimte, een volledig ingerichte 
nieuwe ambulance, om de hond 
voordelig te vaccineren. Kijk op 
Hondjekoek.nl voor de tarieven. 
Hondjekoek.nl is te vinden aan 
de Zijlweg 20a in Overveen. Aan 
het Zandvoorterpad (achterzijde) 
is parkeerruimte en een ingang 
van de winkel. x

Hondjekoek.nl

heemstede - De raad van Heemstede 
heeft op donderdag 27 september 
in een vertrouwelijke raadsver-
gadering unaniem besloten de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties van harte aan 
te bevelen Marianne Heeremans 
voor te dragen voor herbenoeming. 
Een vertrouwenscommissie van alle 
fractievoorzitters heeft het besluit 
voorbereid. Door de jaren heen zijn 
regelmatig evaluatiegesprekken 
gevoerd tussen de raad en de bur-
gemeester. Steeds in goede sfeer 
en met zeer positieve conclusies. 
De vertrouwenscommissie kwam 
tot de conclusie dat het functione-
ren van burgemeester Heeremans 
alle aanleiding geeft voor een posi-
tieve aanbeveling voor herbenoe-
ming. De gemeenteraad heeft dat in 
zijn besluit bevestigd. Het is nu aan 
de Commissaris van de Koningin 
om de aanbeveling, samen met zijn 
eigen advies, door te geleiden naar 
de Minister. De Koningin besluit 
over de herbenoeming van burge-
meester Heeremans. De huidige 
ambtstermijn van burgemeester 
Marianne Heeremans loopt af op 15 
april 2013. x

Herbenoeming

ArrestatiesArrestaties 'Mobiel parkeren''Mobiel parkeren'

Wereldgroeten
Kinderboekenweek weer begonnen

Kim Aukema toont trots haar boek 'Wereldgroeten' temidden van werelds ver-
klede kinderen van de Bos en Duinschool (Foto: www.ovmfotografie.nl).

regio - De Kinderboekenweek vindt 
dit jaar plaats van 3 tot en met 14 
oktober. Tijdens deze tiendaagse 
'week' worden in heel Nederland 
verschillende activiteiten georga-
niseerd rond het kinderboek. Ieder 
jaar heeft het evenement een ander 
thema, dit jaar is gekozen voor: 
'Hallo wereld! Over het ontmoeten 
van andere culturen in en door 
verhalen'. Dit onderwerp dient als 
leidraad bij de organisatie van de 
activiteiten. Tosca Menten schreef 
dit jaar het Kinderboekenweek-
geschenk: 'Het Akropolis Genoot-
schap en de slag om bladzijde 
37'. Met dit geschenk, voorzien 
van illustraties van Elly Hees, kun-
nen kinderen tot 12 jaar tijdens 
de Kinderboekenweek gratis naar 
het Tropenmuseum (Amsterdam), 
Museum Volkenkunden (Leiden) en 
het Afrikamuseum (Berg en Dal, bij 
Nijmegen, -red.). Fleur van der Weel 
en Edward van de Vendel maakten 
het Prentenboek 'Hallo!', speciaal 
voor deze Kinderboekenweek. Kijk 
voor meer informatie op www.kin-
derboekenweek.nl en hou de web-
sites van de lokale boekhandels en 
bibliotheken in de gaten. x

'Hallo Wereld!'

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Trio uit de zee met dillecrème
Gegrilde varkensoester met 

rode wijnsaus 
Tarte Ta�n van stoofpeer

Stamppot zuurkool 
met speklap

Heerlijk genieten 
in huiselijke sfeer
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bloemendaal aan zee - Dankzij gulle gif-
ten van donateurs kon de Vrijwillige 
Bloemendaalse Reddingsbrigade in 
mei jongstleden een jetski aanschaf-
fen. Met inmiddels 31 daarmee gedane 
reddingen op de teller, was dit voor de 
vereniging extra aanleiding om haar 
dankbaarheid te tonen en nodigde 
alle gevers uit voor het bijwonen van 
de officiële doop afgelopen zaterdag-
middag met daarna een spetterende 
demonstratie op het water.

door Louise Leupen

Het nieuwe vaartuig heeft maar 
liefst 300 pk en kan met kracht door 
de golven heen. Het grote voordeel 
van de jetski is dat er maar één 
man nodig is, bij een boot zijn dat 
er minimaal drie. Dus bij weinig 
mankracht is deze goed inzetbaar. 
En bij eventueel omslaan bij een 
zware zee kan men er direct weer 
op en wegvaren.
Trots laat voorzitter Ruud Cloeck 
het oranje gevaarte zien. Bij hem 
staat de Japanner Hideo Tanaka, 
van Kawasaki Motors, die de jetski 
voor een zeer gereduceerde prijs 
heeft geleverd. Behalve de power 
zijn de schroef en de stabiliteit ook 
grote pluspunten en dat ontdekte 
de KNRM (Koninklijke Nederland-
se Reddingsmaatschappij, -red.) 
onlangs ook toen zij deze een dagje 
mocht testen en nu ook wil over-
gaan op dit merk.

Vernieuwend
De doop werd verricht door burge-
meester Nederveen. Zelf is hij een 
gepassioneerd zeiler. Met humor 
vertelde hij dat hij nooit in zijn 
leven had gedacht om ooit feeste-
lijk en van harte een jetski een goed 
leven toe te wensen. "Als zeiler heb 
ik een gruwelijke pest aan jetski's." 
Maar met overtuiging lichtte Neder-
veen toe waarom hij het toch deed. 
"Ik zie de Bloemendaalse Reddings-

brigade als een oude dame van 89 
jaar (volgend jaar bestaan ze 90 
jaar, -red.) die er toch maar weer in 
slaagt om zichzelf te vernieuwen 
en dat is een groot compliment 
waard." Nederveen vindt dat deze 
jetski een buitengewoon sterke bij-
drage levert aan de veiligheid die 
de Bloemendaalse Reddingsbrigade 
biedt. Ook de gemeenteraad heeft 
dat vertrouwen in de vereniging en 
gebruikt de reddingsbrigade boven-
dien ook als hèt voorbeeld voor 
andere non-profit organisaties om 
zelf actief sponsors en donateurs te 
werven en niet alleen maar de hand 
op te houden.

Asymmetrische zwemvesten
Voordat de burgemeester aan zijn 
toespraak begon zwaaide hij een 
zwemvest om en terwijl hij die vast-
gespte, memoreerde hij de voor alle 

betrokkenen trieste gebeurtenis 
van toen in 2010 gemeenteraadslid 
Hans Pieterson voor de kust in het 
water overleed. Eén van de lessen 
daaruit was hoe de werking van 
een zwemvest op de drenkeling 
en het water is. En dat er andere 
zwemvesten moesten komen: 
asymmetrische, met aan één kant 
een groter opblaaslichaam. Mocht 
je dan in bewusteloze toestand 
voorover in het water raken, dan 
draait je lichaam zich goed zodat 
je weer lucht kan krijgen. Na deze 
trieste gebeurtenis schonk de Rabo-
bank Haarlem twaalf van dergelijke 
vesten aan de Reddingsbrigade, die 
daar erg blij mee is.
De Reddingsbrigade is diep gewor-
teld in de Bloemendaalse samen-
leving en Nederveen benadrukte 
daarbij dat dat een reden is om trots 
op te zijn. x

Jetski voor oude dame
Aandacht voor vernieuwingen bij de Reddingsbrigade

Driemaal Ruud. Burgemeester Ruud Nederveen (met het nieuwe type zwemvest 
aan) verrichtte de feestelijke doop door de champagnefles te ontkurken en de 
'BLD 249' daarna te besprenkelen. Naast hem vrijwilliger-instructeur Ruud Jon-
ker in een 'overlevingspak' dat uit isolatiemateriaal bestaat waar een beetje 
water tussenkomt en daardoor de lichaamstemperatuur aanneemt. Rechts voor-
zitter Ruud Cloeck (Foto: Louise Leupen).

De zojuist gedoopte jetski (die met een maximum van 115 kilometer per uur de 
snelste ter wereld is!) wordt door strandwachtcommandant John Been het water 
ingetrokken. Op het water volgde een demonstratie van de verschillende vaar-
tuigen van de Bloemendaalse Reddingsbrigade (Foto: Louise Leupen). x

amsterdam/vogelenzang - Op 19 sep-
tember is de Amsterdamse raad 
akkoord gegaan met een nieuw tracé 
voor een fietspad van de Oase naar de 
nieuwe natuurbrug over de Zandvoort-
selaan. De Fietsersbond Haarlem en 
de bewoners van Bentveld zijn er blij 
mee. De laatsten omdat het pad nu 
niet langer door hun woonkern snijdt. 
De Amsterdamse wethouder Gehrels 
ook, want er is met dit ontwerp  tege-
moet gekomen aan alle bezwaren.

door Ruud Vader

Er is in opdracht van de provincie 
een nieuw plan gemaakt nadat 
gebleken was dat het vorige voor-
stel (de Buitenrandvariant) niet 
mogelijk bleek. Dat plan ging ten 
koste ging van veel duingrond en 
beschermde dieren (de korfslak). 
Het pad ging dwars door een bos 
naast het scoutingterrein. Ook 
moesten fietsers nog steeds een 
stuk langs de drukke Zandvoort-

selaan. Helaas is niet iedereen blij, 
hoewel in dit plan fietsers worden 
gescheiden van wandelaars en er 
smalle schelpenpaden worden aan-
gelegd om het onaantrekkelijk te 
maken voor racefietsers. Uitwaaie-
ring van fietsers over de AWD wordt 
voorkomen en 99,9% van de AWD 
blijft het unieke domein van de 
wandelaars.
Het is jammer dat de wandel- en 
natuurorganisaties nog niet tevre-
den zijn en dat natuurliefhebbers 
te voet en fietsende rustzoekers 
actie tegen elkaar voeren. Zo stelde 
Kees Piël namens Herstel Inheems 
Duin in een commissievergadering 
op 13 september: "(De) natuurwaar-
den worden door het Amsterdamse 
college van PvdA en GroenLinks te 
grabbel gegooid. Ook de aanleg van 
fietspaden dwars door de natuur is 
daar een bewijs van." Op de kaart 
het meest noordelijke deel van het 
fietspad, dat aansluit op de natuur-
brug. x

Amsterdam akkoord met fietspad
aan rand van Waterleidingduinen

(Illustratie: Arcadis).
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PATISSERIE
Natuurlijk hebben 
wij de hele 
winter schepijs, 
maar nu ook weer:

BIOLOGISCHE
POMPOENSOEP
BIOLOGISCHE
TOMATENSOEP
VERSE BROODJES
en kunt u reserveren 
voor High Tea
Tot ziens bij... 2 Tasty!
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HEEMSTEDE 023-544 12 12
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zandvoort - Afgelopen zaterdag vond 
het veertiende stads- en dorpsom-
roepersconcours plaats in Zand-
voort aan Zee. Het werd een geslaag-
de editie. Het weer werkte mee en 
er was flink wat publiek op de been. 
Op het Kerkplein werd gestreden in 
twee rondes door omroepers uit 
Nederland en België. Ook deze keer 

ging de Oisterwijkse stadsomroeper 
Henk van de Nieuwenhuijzen met 
de titel aan de haal. Om hem te over-
treffen moeten de andere omroe-
pers echt flink blijven oefenen. x

Zegt het voort in koor

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

bloemendaal - Zondag 7 oktober zal 
communicatietherapeute Carmen 
de Haan het verhaal van 'De draak 
en de koffiepot' vertellen en een 
brug slaan naar de menselijke 
angsten in het dagelijks leven. 
Een interactieve middag met een 
geleidemeditatie en gelegenheid 
tot uitwisseling van ervaringen 
of ideeën. Locatie is de St. Rapha-
elkerk aan de Popellaan 1 in Bloe-
mendaal van 14.00 tot 16.00 uur. 
De entree bedraagt € 8,-. Zie ook 
www.carmendehaan.nl of bel 023-
5261144. x

'n Uurtje Zondag
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

* Kwaliteitsvoeding 
voor hond en kat

* Vers vlees
* Natuurlijke snacks

Geldig op 1e bestelling
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Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
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zandvoort - Op het Raadhuisplein 
werd afgelopen maandag een 41-jari-
ge man uit Zandvoort aangehouden. 
De politie kreeg omstreeks 12.15 uur 
een melding van een winkelier dat er 
een man was gezien met een vuur-
wapen. De politie nam voorzorgs-
maatregelen in acht: kogelwerende 
vesten en getrokken pistool. Drie 
agenten hebben de man benaderd en 
zonder geweld geboeid kunnen over-
brengen naar het politiebureau. Het 
bleek uiteindelijk om een nepvuur-
wapen te gaan. De man is verhoord, 
bleek in de war en zal de benodigde 
hulpverlening ontvangen.

door Michiel Rehwinkel

Het was het tweede incident in 
een week tijd waarbij de politie 
op dergelijke wijze in actie moest 
komen. Aan de Hogeweg werden 
vorige week woensdagmiddag 
omstreeks 18.45 uur drie verdach-
ten aangehouden: twee mannen 
van 38 en 43 uit Haarlem en een 
37-jarige man man uit Zandvoort. 
Bij hun auto troffen agenten een 
vuurwapen en een zelfgemaakt 
explosief aan dat later tot ontplof-
fing werd gebracht door de Explo-
sieven Opruimingsdienst.
Agenten zagen omstreeks 18.30 
uur langs het politiebureau een 
auto rijden met daarin als inzitten-
de de 38 -jarige man uit Haarlem 
en de 37-jarige man uit Zandvoort. 
Bij de politie waren aanwijzingen 
binnengekomen dat 38-jarige 
Haarlemmer alsmede de 37-jari-
ge man uit Zandvoort verdacht 
werden van de handel in illegale 
wapens.
De politie nam voorzorgsmaat-
regelen in acht en nadat de auto 
was geparkeerd aan de Hogeweg 
werden drie inzittenden van de 
auto door agenten met getrokken 
wapens gesommeerd naar buiten 
te komen. Daar werden ze aan-
gehouden, geboeid en vervolgens 
overgebracht naar het politiebu-

reau en ingesloten. Bij de auto 
troffen agenten het vuurwapen 
en het zelfgemaakte explosief, een 
pijpbom, aan. 
Rond 23.00 uur werd het explosief 
op het strand van Zandvoort tot 
ontploffing gebracht.

Afgelopen vrijdag werden twee 
van de drie mannen - de 43-jarige 
Haarlemmer en de Zandvoorter 
- door de rechter-commissaris in 
bewaring gesteld. De derde per-
soon, de 38-jarige man uit Haar-
lem, is in vrijheid gesteld. x

Genoeg te zien in Zandvoort
Politie tot tweemaal toe met getrokken pistool in actie

De arrestatie van de achteraf verwarde Zandvoorter afgelopen maandag. Op het 
grote affiche op de achtergrond valt te lezen dat je voor € 6,50 een touristische 
route kunt verkrijgen. Je krijgt voor dat bedrag dan ook wel wat te zien (Foto: 
Bob Bleijerveld).

Woensdagavond 26 september, 23.00 uur. Wellicht was middernacht toepas-
selijker geweest (Foto: Michel van Bergen). x

overveen - Het leek Achter de Zuilen 
een interessant idee om de burge-
meester van Bloemendaal, Ruud 
Nederveen, uit te nodigen om een 
expositie te organiseren van door 
hem bewonderde kunstenaars. Het 
is bekend dat Nederveen geïnteres-
seerd is in kunst en zelf onder meer 
een opleiding tot beeldhouwer heeft 
gevolgd in Maastricht.

Hij accepteerde de uitnodiging en 
besloot werken uit te kiezen van 
mensen die een rol gespeeld heb-
ben in zijn leven. Het zijn er een 
twintigtal geworden, waaronder 
Eja Siepman van den Berg, maak-
ster van prachtige beelden, meestal 
naakten. Haar werk behoort tot de 
figuratieve abstractie, dat wil zeg-
gen het zijn menselijke figuren, 
vaak zonder hoofd en armen die 
door hun gestileerdheid een zekere 
mate van abstractie krijgen.
Foto's zijn te zien van Christiaan 
Klasema, die na als beeldend kun-
stenaar voor het toneel te hebben 
gewerkt, tot een contemplatief 

leven is gekomen. Hij heeft zich 
teruggetrokken in Friesland en 
houdt zich nu onder anderen bezig 
met het ontwerpen van tuinen. 
Kathinka Roovers maakt kerami-
sche objecten van radiolaria, orga-
nismen uit de diepzee, waaruit zij 
inspiratie put voor haar werk.
Verder uit deze regio Haarlemmer 
Robert Lambermont, pianist en 
beeldend kunstenaar. Hij maakt 
bewegende objecten die vaak geïn-
spireerd zijn door de muziek van 
Simeon ten Holt. De Friese kunste-
naar Zoltin Peeter komt met twee 
fraaie tekeningen. In zijn werk zijn 
Noorse landschappen een vaak 
terugkerend thema.
De andere deelnemers zijn Ben 
d'Armagnac, Erszebeth Baerveldt, 
Henriëtte van 't Hoog, Irene For-
tuyn, Jos van Merendonk, Kuno 
Bakker, Machteld van Buren, Marco 
Sweering, Margriet de Bruin, Peter 
Roovers, Ritsaert ten Cate, Rob 
Nypels, Theo Kampa, Vanessa Jane 
Phaff en Willem Snitker.
Het wordt een tentoonstelling van 
kunstwerken met een heel divers 
karakter die toch ook iets gemeen-
schappelijks hebben, omdat ze door 
één en de zelfde persoon zijn uitge-
kozen, namelijk Ruud Nederveen, 
burgemeester van Bloemendaal.
De tentoonstelling bij Achter de 
Zuilen is te zien van 7 tot en met 28 
oktober. Op zondag 7 oktober vindt 
de officiële opening plaats om 15.00 
uur door Irene Droogleever Fortuyn. 
De zaal is open vanaf 13.00 uur, de 
toegang is gratis. Achter de Zuilen 
bevindt zich aan de achterzijde van 
het gemeentehuis van Bloemen-
daal aan de Bloemendaalseweg 158 
in Overveen. Openingstijden zijn 
donderdag tot en met zondag van 
13.00 tot 16.00 uur. Zie ook www.
achterdezuilen.nl. x

Kijken en zien: keuze
van de burgemeester

Achter de Zuilen

Burgemeester Ruud Nederveen (Foto: 
louise Leupen).

zandvoort - Oké, de herfst is begon-
nen. Dat lijdt geen twijfel. Maar 
om op 26 september al de kerst-
verlichting in het winkelgebied op 
te hangen lijkt wat aan de vroege 
kant. Gezellig is het natuurlijk wel, 
maar toch. Op de foto de Zand-

voortse Kerkstraat. Op de Grote 
Krocht worden om de lantaarnpa-
len 'lichttunnels' opgehangen. Laat 
die Kerst maar komen... x

Wel gezellig, maar toch...

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

santpoort-noord - Bij graafwerk-
zaamheden langs het spoor bij Sant-
poort-Noord is vrijdagmiddag een 
gasleiding geraakt. Werklui waren 
bezig met werkzaamheden om een 
buis onder het spoor door te krij-
gen toen ze iets voor 14.30 uur een 
gasleiding raakte. De gasleiding is 
bedoeld voor het warm houden van 
de wissels zodat deze in de winter 
niet bevriezen. Nadat het lek ont-

staan was is het treinverkeer tussen 
Haarlem en Beverwijk stilgelegd. 
Hulpdiensten kwamen ter plaatse 
en het verkeer kon niet via de Mid-
denduinerweg richting Bloemen-
daal het spoor over. Rond 15.15 uur 
is de druk van de gasleiding gehaald 
waarna het treinverkeer weer lang-
zaam op gang kan komen. x

Treinveerkeer plat om gaslek

(Foto: Michel van Bergen).ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bloemendaal - Bijna 2,5 uur vergadert 
de raad op 27 september over de uit-
komsten van vooral de gemeentelijke 
burgerpeiling over huisvesting van 
de ambtenaren. De meningen over 
het percentage respons (25%), de 
betekenis daarvan en over de onder-
zoeksconclusies lopen uiteen. Toch 
eindigt de vergadering in een verras-
sing. Op initiatief van Richard Kruijs-
wijk (GroenLinks) wordt een motie 
aangenomen om de plannen toch 
nog een keer grondig onder de loep 
te nemen.

door Ruud Vader

Vanuit alle fracties worden vragen 
gesteld over de uitkomsten van de 
peiling en men ziet er duidelijke 
aanwijzingen in, maar wel in ver-
schillende richtingen. Thera Wolf 
(PvdA) vindt dat de Bloemenda-
lers in meerderheid niet achter de 
gemeentelijke plannen staan. Wim 
Brussaard (VVD) meent dat de grote 
non-respons (75%) zou kunnen bete-
kenen dat een meerderheid juist 
wel achter de plannen staat. Dat 
had zijn fractiegenoot Hans Wiede-
man op persoonlijke titel ook al in 
een e-mail aan de Bezorgde Burgers 
laten weten. In een toelichting op de 
onderzoeksuitkomsten legt Jeroen 
Slot (directeur van O&S - het bureau 

dat de peiling deed) uit dat de res-
ponse en de uitkomsten niet zonder 
meer kunnen worden geïnterpre-
teerd. Hij vindt 25% respons lager 
dan hij had verwacht. Dat vinden 
sommige raadsleden ook. Anderen 
vinden het, in het voetspoor van de 
geraadpleegde 'non-response-hoog-
leraar' Edith de Leeuw, een behoor-
lijk percentage.

Motie GroenLinks
De stemming slaat om als een motie 

van GroenLinks aan de orde komt. 
Daarin wordt voorgesteld om de 
peilingen serieus te nemen en er 
op korte termijn een themabijeen-
komst aan te wijden. Kruijswijk licht 
toe dat daarbij naast de bestaande 
plannen ook nog een variant met 
twee lokaties moet worden beke-
ken, nog meer soberheid en de al 
dan niet zelfstandige toekomst van 
Bloemendaal in de komende veer-
tig jaar. Peter Boeijink (VVD) vult 
aan dat hij als duidelijkste bood-
schap uit de peilingen haalt dat de 
Bloemendalers in deze recessie tij-
den vooral zo weinig mogelijk geld 
aan de plannen willen besteden en 
vindt een bezinning daarop nuttig.
Uit verschillende stemverklaringen 
komt het beeld naar voren dat de 
raad de motie unaniem gaat aan-
nemen. Maar dan verrast Frank 
van den Berg (VVD) de raad met de 
mededeling dat hij tegen gaat stem-
men: "Voor mij levert zo'n thema-
dag geen nieuwe inzichten meer 
op. We hebben al jaren lang op het 
onderwerp gestudeerd en ik zie er 
het nut niet van in. Maar ik zal wel 
komen en meedoen."
Met alleen zijn stem tegen wordt de 
motie door de overige raadsleden 
aanvaard. De Bezorgde Burgers zijn 
ingenomen met deze ontwikkeling. 
Op hun website: "Positief is dat de 
gemeenteraad serieus wil kijken 
naar andere, goedkopere oplossin-
gen." x

cruquius/regio - Op zaterdag 6 okto-
ber houdt Paswerk in Cruquius Open 
huis onder de naam 'Ontdek Paswerk'. 
Het bedrijfscomplex is zaterdag tus-
sen 10.00 en 14.00 uur open toegan-
kelijk voor wie op ontdekkingstocht 
wil.

Demonstraties van metaal lassen, 
kaarsen maken, bestek inpakken 
voor een vliegtuig, boekbinden, 
een metalen dobbelsteen maken, 
de reparatie van een scootmobiel 
en een nieuwe fiets samenstellen. 
Een wedstrijd met heel gevarieerde 
opdrachten, zoals wie kan het snel-
ste een doos foutloos vullen, hoe-
veel aluminium profielen zitten er 
in een verzendkooi en wat weegt dit 
postpakketje? En andere leuke kin-
deractiviteiten zoals bijvoorbeeld 
een stoer visitekaartje van jezelf 
maken, jezelf laten grimeren tot 

clown, piraat, vlinder of tijger. Of 
bijvoorbeeld een ansichtkaart kleu-
ren en versturen.
Om het compleet te maken is er ook 
een springkussen. Allemaal manie-
ren om Paswerk te ontdekken. Er is 
vrije inloop met doorlopende acti-
viteiten, geen toegangsprijs en je 
hoeft je niet vooraf aan te melden. 
Paswerk Cruquius is gastvrij open 
voor wie kennis wil maken met dit 
bijzondere bedrijf. Er is veel te zien 
en te doen, dus kom niet te laat. 
Voor de ouders is er koffie en thee, 
voor de kinderen natuurlijk fris. 
Het hele programma staat op www.
paswerk.nl/nieuws. x

Ontdek Paswerk in Cruquius

Er valt zaterdag veel te ontdekken 
bij Paswerk, zoals bijvoorbeeld een 
demonstratie lassen en nog veel meer 
(Foto: Paswerk).

haarlem/regio - Op maandag 8 okto-
ber houdt UWV WERKbedrijf een 
Wajongwerkt-markt. Het evenement 
vindt plaats bij UWV WERKbedrijf aan 
de Jansweg 15 in Haarlem. Van 15.00 
tot 19.00 uur is WERKbedrijf Haarlem 
dé ontmoetingsplek voor Wajongers, 
werkgevers en re-integratiebureaus.

Wajong is de Wet werk en arbeids-
ondersteuning jonggehandicapten. 
Met deze wet krijgen jonggehandi-
capten ondersteuning om makke-
lijker werk te vinden of te behou-
den. UWV WERKbedrijf organi-
seert Wajongwerkt-markten om de 
bemiddeling naar werk een extra 
impuls te geven. Bezoekers kun-
nen bij ruim vijfentwintig stands 
terecht voor vacatures, informatie, 
workshops en advies.
De markt is er om Wajongers ener-
zijds en werkgevers en re-integra-

tiebureaus anderzijds met elkaar 
in contact te brengen. De werkge-
vers en re-integratiebureaus heb-
ben concrete vacatures, leerwerk-
plekken of werkervaringsplaatsen 
in uiteenlopende richtingen, zoals 
administratie, detail-, en groothan-
del, productie, techniek, groenvoor-
ziening, zorg en welzijn, transport 
en logistiek en horeca.
Naast vacatures zijn er informa-
tiestands. Hier krijgen bezoekers 
informatie over leren en werken in 
diverse richtingen. Wajongers kun-
nen op de markt ook deelnemen 
aan workshops 'Dress for Succes' 
en 'Eerste hulp bij solliciteren'. De 
workshops zijn bedoeld om bij sol-
licitatiegesprekken extra goed voor 
de dag te komen.
Kijk voor meer informatie op www.
wajongwerkt.nl. x

Wajongwerkt-markt in Haarlem

heemstede/hoofddorp - Zaterdag 29 
september is voor de negende keer op 
rij de AD Ziekenhuis Top 100 versche-
nen. In deze landelijke ranglijst is het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en 
Heemstede dit jaar gestegen van een 
68ste naar een 21ste positie.

"We zijn blij met dit resultaat", zegt 
Yvonne Wilders, lid van de Raad van 
Bestuur. "Hiermee laten we zien 
dat we continu werken aan verbe-
tering van de kwaliteit van de zorg 
voor onze patiënten. We zijn op de 
goede weg, maar we zijn aan het 
onze patiënten verplicht om altijd 
te streven naar beter."
Het Spaarne Ziekenhuis scoort 
onder andere goed op het meten en 
registreren van pijn na een operatie, 
het lage percentage van patiënten 

met doorligwonden en de zorg bij 
veelvoorkomende aandoeningen 
zoals staar, knieoperaties en reuma. 
Ook de patiëntenkeurmerken die 
het Spaarne Ziekenhuis heeft voor 
bijvoorbeeld borstkankerzorg ('het 
roze lintje') en vruchtbaarheidsbe-
handelingen dragen bij aan deze 
goede notering. Verbeterpunten 
zijn er ook. Zoals het vastleggen van 
de controle van patiënten met een 
delirium of ondervoeding.
Voor deze ranglijst is gebruikge-
maakt van criteria die betrekking 
hebben op medische kwaliteit en 
criteria die gaan over patiëntvrien-
delijkheid. De gegevens en criteria 
voor de AD Ziekenhuis Top 100 zijn 
onder andere geselecteerd op basis 
van normen van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. x

Spaarne Ziekenhuis scoort
heemstede - Op het Haemstedeplein 
zagen agenten afgelopen maan-
dagavond omstreeks 22.30 uur een 
auto rijden zonder verlichting. 
Toen zij de bestuurder controleer-
den, zagen zij een fles drank op 
de bijrijdersstoel liggen. Bij een 
eerste blaastest op straat bleek 
de man te hebben gedronken. Hij 
moest mee naar het bureau voor 
een ademanalysetest, maar hier 
weigerde hij medewerking aan te 
verlenen. Hij werd aangehouden 
en zijn rijbewijs werd ingevor-
derd. x

Blaasweigeraar

Raad is (bijna) unaniem over
herbezinning op huisvesting

Burgerpeilingen hebben onverwacht positief effect

Fractievoorzitter GroenLinks Richard 
Kruijswijk krijgt alle handen in de raad 
op elkaar voor zijn motie voor een her-
bezinning op de gemeentelijke huis-
vesting. Behalve die van Frank van 
den Berg (VVD) (Foto: Ruud Vader).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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heemstede - De gemeente Heemstede 
voorziet bezoekers van de winkelge-
bieden Binnenweg/Raadhuisstraat 
en Zandvoortselaan van de moge-
lijkheid het parkeergeld te betalen 
met de mobiele telefoon. Afgelopen 
maandag werd de start van mobiel 
parkeren 'geopend' door wethouder 
Christa Kuiper. Zij parkeerde haar 
Italiaanse bolide(tje) in de Raadhuis-
straat, voor de deur van Chocolaterie 
Van Dam. Het inloggen van Kuiper 
op de meldsite van alle aanbieders, 
zoals Park-Line en Yellow Brick, luid-
de het startsein in voor mobiel parke-
ren in Heemstede. Makkelijker voor 
de parkeerder, de handhaving en de 
gemeente.

door Onno van Middelkoop

Direct na het aanmelden van de 
wethouder was de auto 'ingeboekt' 
terug te vinden op de PDA van de 
gemeentelijke handhaving. Maar 
als je inbelt of sms't brengt dat toch 
extra kosten met zich mee? Daar 
weet de directie van het bedrijf wel 
een antwoord op. "Je betaalt met 
cash parkeren bijna altijd teveel, 
al is het vijftig cent. Inbellen of 
sms'en kost maximaal vijftien cent. 

Je rekent af per minuut, je betaalt 
dus nooit teveel. Op langere termijn 
kan het dus geld opleveren." Ook 
bieden de bedrijven eigen applica-
ties (apps) aan voor de smartphone 
en Iphone. Dan kost het een beetje 
aan dataverkeer. "Het levert de klant 
doorgaans hoe dan ook geld op."

Extra dienstverlening
De gemeente ziet de invoering als 
een extra dienstverlening aan de 
bezoekers van de winkelgebieden. 
Via mobiel parkeren betaalt het 
publiek de parkeerkosten via een 
telefoontje, sms of via een app. Op 
de parkeerautomaten staat een code 
waarmee men zich aan- en afmeldt 
bij een aanbieder van mobiel par-
keren. Voordeel hiervan is dat men 
geen contant geld, chipknip of pin-
pas meer nodig heeft om te parke-
ren. Uiteraard blijven deze moge-
lijkheden van betalen bestaan.
Afrekenen kan met elk type mobiele 
telefoon en via elke telefoonprovi-
der. Heemstede heeft ervoor geko-
zen om zonder vaste aanbieder van 
mobiel parkeren te werken. Men is 

dus vrij te kiezen uit de aanbieders 
die in Heemstede op de markt zijn. 
Om van mobiel parkeren gebruik 
te kunnen maken, dient men eerst 
een keuze maken uit de vele aan-
bieders. De lijst van aanbieders en 
meer informatie is te vinden op 
www.heemstede.nl/mobiel-parke-
ren.
Christa Kuiper is ervan overtuigd 
dat het na de inloopperiode een 
succes zal blijken te zijn. "Voor de 
gemeente is het een aanvulling op 
de faciliteiten om het gemak voor 
het winkelend publiek in Heem-
stede te bevorderen. Daarnaast is er 
weer een stap gezet in het upgraden 
van de Binnenweg."
Willem van Dam is er als onderne-
mer wel blij mee. Hij deelt koffie 
en chocola uit aan de verzamelde 
groep mensen. x

Heemstede doet het digitaal
Met je mobiele telefoon parkeergeld betalen

Direct na het aanmelden van de geparkeerde auto ziet de handhaver dit op zijn 
PDA (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Wethouder Christa Kuiper onder de 
luifel bij Chocolaterie Van Dam. "Weer 
een stap gezet in het upgraden van de 
Binnenweg" (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl).

heemstede - Na het parkeren belt of 
sms't u de code op de parkeermeter, 
uw kenteken en de begintijd naar 
de aanbieder. Vergeet vooral niet 
vóór u wegrijdt, te bellen of sms'en 
naar hetzelfde telefoonnummer 
om u af te melden. Doet u dat niet, 
dan loopt de parkeertijd door. Op 
uw rekening in ieder geval. Dat is 
vooral af te raden in grote steden 
waar de tarieven flink hoger zijn. 
Als uw aanbieder een mobiel par-

keren-app aanbiedt kunt u zich ook 
aan- en afmelden met een smartp-
hone. De parkeerkosten worden 
betaald via de door u overeenge-
komen verrekenmethode met uw 
aanbieder. Alles gaat op basis van 
het kenteken, er hoeft geen kaart 
van de aanbieder in uw auto te lig-
gen. x

Hoe werkt mobiel parkeren?

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Net als in omliggende 
gemeenten mogen gehandicapten-
kaarthouders nu ook in Heemstede 
gratis parkeren. De regeling geldt 
sinds 1 oktober en is van toepas-
sing op de gehele gemeente. 
Voorheen mocht er alleen gratis 
geparkeerd worden op de daarvoor 
bestemde gehandicaptenparkeer-
plaatsen. Voor veel houders van 
een gehandicaptenparkeerkaart is 
het vaak lastig in te schatten wat de 
geldende parkeerregels zijn in een 
bepaald gebied. Door ook het par-
keren in Heemstede gratis te maken 
voor de kaarthouders ontstaat er 
uniformiteit en duidelijkheid in de 
regio. Er zijn wel voorwaarden aan 
het gratis parkeren: er geldt een 
maximale tijdsduur van twee uur en 
er moet een parkeerschijf worden 
neergelegd. x

Gratis parkeren

zandvoort - Op 27 september kre-
gen de advocaten van Jack Bakker, 
eigenaar van Groot Bentveld, woord-
voerders namens de gemeente en de 
advocaat van Taxuslaan bewoners de 
gelegenheid hun standpunten toe te 
lichten. Aan de orde was het bezwaar-
schrift dat namens Bakker was inge-
diend tegen intrekking van zijn ver-
gunning voor het plaatsen van een 
kunstwerk.

door Ruud Vader

De advocaat van Bakker vindt het 
jammer dat er in de pers over is 
gesproken als het 'Buchenwald 
hek'. Ze vraagt zich af waarom men 
niet spreekt over Gate Groot Bent-
veld, zoals Bakker het zelf noemt. 
De intrekking van de vergunning is 
volgens haar onterecht en ze voert 
diverse juridische gronden aan. 
Eén daarvan is dat volgens haar de 
intrekking niet kan plaats vinden 
op grond van een feit dat zich nog 
niet heeft voorgedaan - het niet bou-
wen binnen 26 weken. Die periode 

loopt namelijk nog.
Namens de gemeente wordt gesteld 
dat het college terecht van zijn 
bevoegdheid tot intrekking gebruik 
heeft gemaakt en onderbouwt dit 
met verwijzing naar Bakker's eigen 
mededeling dat hij de werkzaam-
heden opschort totdat de commo-
tie over de Gate is weggeëbt. De 
verwachting is dat dat aanzienlijk 
langer zal duren dan de 26 weken.
De commissie stelt kritische vragen 
aan beide partijen, zodat het voor 
de toeschouwer niet duidelijk is hoe 
het advies van de heren zal uitval-
len. Als dat bekend is zal het college 
er een besluit over nemen. x

Bezwaarschriftencommissie hoort
partijen over 'Gate Groot Bentveld'

Uitkomst advies nog onduidelijk

De bezwaarschriftencommissie tij-
dens de hoorzitting over de Groot 
Bentveld Gate. Van links naar rechts 
mr. M. Leenders (lid), mr. R. Elshoff 
(voorzitter), mr. A. Spiessen (lid) en 
mr. S. Key (secretaris). Op de rug 
gezien rechts de advocaat van Jack 
Bakker, mr. E. van Bommel. Naast haar 
haar kantoorgenote, mr. A. Franken 
van Bloemendaal (Foto: Ruud Vader).

haarlem/regio - Twee personenau-
to's zijn donderdagmiddag hard 
tegen elkaar gebotst op de Westelij-
ke Randweg (N208) in Haarlem. Het 
ongeval gebeurde even na 13.30 uur 
ter hoogte van het kruispunt met de 
Leidsevaart. Na het ongeval kwam 
een van de wagens tegen een ver-
keerslicht voor fietsers tot stilstand. 
Hulpdiensten kwamen ter plaatse 
om assistentie te verlenen. Verkeer 
vanuit de richting Heemstede kon 
niet over de Westelijke Randweg 
rijden en werd de Leidsevaart opge-
stuurd met als gevolg dat deze weg 
tot aan de Raaks vast kwam te staan. 
Een bergingsbedrijf heeft beide 
wagens later in de middag opge-
haald. Het is nog onduidelijk hoe 
het verkeersongeval heeft kunnen 
gebeuren. In de middag is er nog 

een 12-jarig kind aangereden op 
het kruispunt. De verkeerslichten 
waren op dat moment niet in wer-
king; een 62-jarige autuomobilist 
zag de jongen over het hoofd. x

Veel schade en file
na fikse aanrijding

Ook 12-jarig kind aangereden

(Foto: Michel van Bergen).
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Jacobus Pieter Thijsse is eigenlijk een Limburger. Hij werd in Maastricht 
geboren op 25 juli 1865. Zijn vader was er beroepsmilitair, dus overge-
plaatst worden zat er in. Op driejarige leeftijd ging Ko met het gezin 
mee naar Grave.
Thijsse heeft ook altijd iets met Limburg gehad. Hij verkeerde veel in 
het Geuldal, waar ook zijn goede vriend Eli Heimans vaak kwam en 
over publiceerde. Lange tijd hadden we in de Hof een Limburgse specia-
liteit, de eenbes. Vast en zeker een keer door Thijsse meegenomen. Heel 
bijzonder is de maretak, in ons land veel voorkomend in de zuidelijke 
provincies en langs de oostgrens. Thijsse heeft in zijn jeugd die grote 
groene bollen in de populieren langs de rivier vast gezien.
In ieder geval heeft hij met heel veel zorg in de beginjaren van de Hof 
op de meidoorn, die staat in het droge weitje aan de zuidzijde van de 
grote vijver, de maretak aangebracht. Jarenlang hadden we zowel een 
mannelijke als een vrouwelijke plant bij elkaar. De vrouwelijke plant is 
een keer gestolen. Gelukkig is één van onze vrijwilligers, Peter van der 
Kolk, heel goed met maretakken. Op diverse plaatsen in de Hof heeft hij 
ze 'aan de gang' gekregen. Als u goed oplet vindt u ze zeker.
De legendarische en mysterieuze maretak (Viscum album), ook wel mis-
tletoe, vogellijm of mistel genaamd, is een groenblijvende halfparasiet 
die leeft op bomen, voornamelijk populieren, appelbomen, eiken en 
de meidoorn. Via die 'gastheren' betrekt hij water en voedingszouten. 
Op eigen kracht doet hij aan assimilatie middels het chlorofyl in zijn 
bladeren. Mysterieus zei ik al. Dat komt ook tot uitdrukking in vele 
bijnamen waarin verwezen wordt naar duivels, heksen, spoken en slan-
gen. De druïden in de Keltische tijd waren er al mee aan de slag, zowel 
voor medische toepassingen als om vruchtbaarheid van mens en dier 
te bevorderen.
Vogellijm is eigenlijk de mooiste benaming. Voor zijn verspreiding is 
de maretak erg afhankelijk van vogels. Die eten de bessen door ze in de 
oksel van takken stuk te maken. De - overigens zeer giftige - pit blijft dan 
achter en vormt in het vochtige milieu van de boomoksel een plantje.
Mooi die natuur. Aanstaande zondag de zevende om 14.00 uur kunt u 
onder leiding van onze IVN-natuurgidsen in de Hof weer allerlei moois 
bekijken. Zeker de voortgang van de nieuwbouw, maar ook de werking 
van de composthoop en misschien wel de maretak.
Vaak bloeit er in de herfst opeens een voorjaarsbloem. Op de eerste 
dag van de herfst vond onze beheerder, Roland Brakel, nog een bloei-
ende bosanemoon. Dat zo iets gebeurt komt, heb ik mij laten uitleggen, 
omdat zo'n plant, struik of boom in een uitstekende conditie verkeert. 
Ik hoop dat de vele schoolkinderen uit de zesde groep die deze weken 
naar Thijsse's Hof komen van al dat moois veel te zien krijgen.
De vogeltrek is nu in volle gang. Het mooist te zien op een hoog duin vlak 
bij zee. Bij Parnassia bijvoorbeeld. Maar ook in het binnenduingebied 
waar de Hof in ligt zijn de gevolgen van de vogeltrek waar te nemen. 
Opeens zit de Hof vol met kleine zangvogeltjes. Dat duurt dan een dag 
en dan is het weer stil. Houtsnippen betrap ik ook wel eens in de blade-
ren langs de paden aan de buitenste rand van de Hof. Je moet wel goed 
opletten want hun schutkleur is geweldig en als ze goed blijven stilzitten 
denk je echt dat het om een klein hoopje blad gaat.
Een ander mooi verschijnsel in deze tijd zijn de paddenstoelen. Hoewel 
die het hele jaar te vinden zijn is het nu de tijd van de meeste soorten en 
de grootste hoeveelheden. Je hebt ze in vele prachtige kleuren. Bij ons in 
de Hof komen ze vooral op het dode hout dat op diverse plaatsen daar 
speciaal voor is opgestapeld. Maar een mooie heksenkring verschijnt 
regelmatig in een van onze weitjes.
We gaan er deze maand dus weer lekker op uit. Kijk nog even op onze 
website, www.thijsseshof.nl, daar staat veel informatie en treft u vast 
wel een goede tip.
Vrijwilliger worden? Helpen bij de opvang van de schoolklassen of de 
hovenier steunen bij zijn werk? Op de website staan alle aanwijzingen 
hoe u zich kunt melden en natuurlijk ook hoe u ons financieel kunt 
steunen. Dat kunnen we goed gebruiken!
"Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn" is een weer-
spreuk voor deze maand. En nu maar afwachten.

Willem Holthuizen,

voorzitter Thijsse's Hof  Foto: Maretak door Ekke Wolters x

Thijsse's Hof in Oktober

haarlem/regio - In 2007 schreef Hans 
Cuppen de wandelgids 'Te voet, 18 
wandelingen in Zuid-Kennemerland'. 
De wandelgids ligt nog steeds in de 
winkel. Onlangs lanceerde de Haar-
lemmer samen met Liesbeth Vermeu-
len de website 'De vrije wandelaar', 
een website met artikelen over wan-
delingen in binnen- en buitenland. 
De site is bedoeld voor wandelaars 
die graag ongebonden hun eigen 
weg kiezen, maar ook voor de 'luie 
stoel wandelaar' die er alleen graag 
overleest.

door Christa Warmerdam

Cuppen en Vermeulen leerden 
elkaar kennen op de redactie van 
het wandelblad 'Op lemen voeten'. 
Cuppen: "We zijn allebei gek op 

wandelen en toen we anderhalf 
jaar geleden stopten bij het wandel-
blad merkten we al snel dat we een 
podium misten voor onze verhalen. 
In begin dit jaar kwamen we weer 
in contact met elkaar en al snel ont-
stond het idee om een website te 
ontwikkelen. Nadat we het een en 
ander uit hebben geprobeerd, laten 
zien aan familie en kennissen is in 
juni de website officieel de lucht in 
gegaan." Volgens Cuppen is wande-
len het leukste dat er is en heb je 
er niets voor nodig. "Het is niet van 
A naar B lopen maar vooral lekker 
buiten zijn en goed om je heen kij-
ken."

Cuppen en Vermeulen maken arti-
kelen voor de site over hun eigen 
wandelervaringen maar er wordt 
meer verteld dan alleen een rou-
tebeschrijving. Vermeulen heeft 
onder anderen een artikel geschre-
ven over de Kraters en Mijnenroute 
in Ieper (Zuid West België). Onder 
de titel 'Ieper, charmante leugen' 
wordt een mooi sfeerverslag van de 
stad en de omgeving gegeven. Naast 
artikelen is er ook praktische infor-
matie als de reis erheen en verblijf 
te vinden op de site. Ook zijn verha-
len van dicht bij huis te vinden op 
de site. Cuppen schreef onder meer 
een artikel over Landgoed Elswout. 
In het artikel wordt op een beelden-
de manier de sfeer van de omgeving 
en het landhuis omschreven: 'De 
damherten in de Hertenbaan vóór 
de villa hebben niets van doen met 
een nieuwe huurder en liggen in 
het gras, loom van de warmte. De 
Hertenbaan wordt aan weerszijden 
afgezoomd door lindelanen. Aan 
deze zogenaamde parasollanen fla-
neerden ooit dames in hoepelrok. 
Tegenwoordig flaneren er aanstaan-
de bruidsparen die zich er door een 
fotograaf laten vereeuwigen. Als de 
verliefde stelletjes hun blik naar 
het oosten zouden richten, zien ze 
uit over de skyline van Haarlem met 
de Nieuwe en daarachter de Oude 
Sint Bavo'. Cuppen's verhaal 'Rook-
pluimen en krijsende meeuwen' 
over IJmuiden is al door verschil-
lende kranten en bladen gepubli-
ceerd. Cuppen: "Dat is een verhaal 
dat blijkbaar veel mensen erg aan-
spreekt. Het is dan ook weer heel 
anders dan een 'gewone wandeling'. 
Er is daar bijna geen natuur maar 
een overvloed aan industrie en 
bedrijven. Als je aankomt zie je met-
een de rookpluimen en dat maakt 
nieuwsgierig en interessant."
Cuppen en Vermeulen hebben nog 
genoeg ideeën voor de site. Zoveel 
zelfs dat ze wel wat hulp kunnen 
gebruiken. Ze zijn onder anderen 
voor de redactie van 'De vrije wan-
delaar' op zoek naar mensen die een 
passie hebben voor wandelen en 
schrijven. Het schrijven voor de site 
is volgens Cuppen erg inspirerend: 
"Je kunt met een website veel actu-
eler zijn dan in een blad. Daarnaast 
is het een groot voordeel dat als er 
iets verandert aan een wandelroute 
je dat meteen kunt aanpassen."
www.devrijewandelaar.nl. x

Wandelen: vooral lekker buiten
zijn en goed om je heen kijken

Liefhebbers Hans Cuppen en Liesbeth Vermeulen:

Volgens Hans Cuppen en Liesbeth Vermeulen  is wandelen het leukste dat er is 
en heb je er niets voor nodig. "Het is niet van A naar B lopen maar vooral lekker 
buiten zijn en goed om je heen kijken" (Foto: Christa Warmerdam).

Cuppen schreef onder meer een artikel over Landgoed Elswout. In het artikel 
wordt op een beeldende manier de sfeer van de omgeving en het landhuis 
omschreven (Foto: Christa Warmerdam). x

regio - Per 1 januari 2013 treedt Ernest 
Briët (42) in dienst als directeur van 
Stichting Landschap Noord-Holland. 
Hij volgt daarmee Jan Kuiper op die 
zeven jaar aan het roer heeft gestaan 
van Landschap Noord-Holland.

door Michiel Rehwinkel

Ernest Briët is in Wageningen opge-
leid als landschapsarchitect. Hij 
werkte een aantal jaren voor diver-
se ministeries waaronder de voor-
malige Rijksplanologische Dienst 
van het ministerie van Ruimte en 
Milieu. Sindsdien is hij werkzaam 
geweest bij maatschappelijke orga-
nisaties. Zo was hij regiodirecteur 
van IVN Noord- en Zuid-Holland. 
Vanaf 2007 is hij directeur van de 
Milieufederatie in Noord-Holland.
Onder leiding van Kuiper is de orga-

nisatie een nieuwe weg ingeslagen 
van puur natuurbeherende organi-
satie naar een ondernemende club 
die midden in de samenleving staat. 
Briët: "Deze lijn zetten wij in de toe-
komst door. Landschap Noord-Hol-
land kent een gezonde en solide 
basis van waaruit wij actuele uitda-
gingen, waaronder aanboren van 
nieuwe geldbronnen nu overheids-
gelden steeds verder teruglopen, 
aangaan. Samenwerking met een 
veelheid aan partijen, waaronder 
overheden en bedrijven, in aanspre-
kende coalities, is daarbij van groot 
belang."
Jan Kuiper vestigt zich als zelfstan-
dig interim-manager en adviseur op 
het gebied van natuur, landschap, 
cultuurhistorie en MVO. x

Nieuwe directeur Landschap
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POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

Zondag 7 oktober 
vanaf 15.00 uur
6e seizoen Live Jazz:
Colette Wickenhagen - vocals
Nick van den Bosch - piano
Wiro Mahieu - bas
Nanning van der Hoop - drums

Iedere maandagavond 
onbeperkt Spare Ribs € 16,50 p.p.

Vanaf 10 oktober 
iedere woensdagavond onbeperkt 
Gamba’s (piri-piri) € 19,50 p.p.
Café Restaurant De Rusthoek & Boutique Hotel Bloemendaal
Tel: 023 574 61 71 | Bloemendaalseweg 141 2061 CJ Bloemendaal
www.hotel-bloemendaal.nl | www.derusthoek.nl

Koeleman & Van den Broek
belastingadviseurs

Koeleman & Van den Broek belastingadviseurs is sinds 1988 gevestigd te 
Voorhout. Onze cliënten zijn voornamelijk afkomstig uit de dienstverlening 
in het MKB. De werkzaamheden die wij voor onze gewaardeerde cliënten 
uitvoeren zijn grotendeels vergelijkbaar met die van een accountantskantoor, 
zoals het boeken van administraties, het voeren van loonadministraties, het 
maken van jaarrekeningen en belastingaangiften en vanzelfsprekend fiscale 
advisering. Bij ons echter ligt de nadruk iets meer op het fiscale en het pro-
actief daarmee omgaan.
Spreekt dat je aan, zoek je afwisseling en zelfstandigheid in je werk, 
doorgroeimogelijkheden en toekomstperspectief? 

Wij zoeken per direct een:

ACCOUNTANT (m/v)
Die bij voorkeur:

- in staat is zelfstandig jaarrekeningen te maken;
- daar ruime ervaring mee heeft;
- een afgeronde opleiding MBA/SPD heeft en eventueel verder studeert 

of wil studeren;
- kennis heeft van de diverse Exact modules;
- minimaal 28 uur per week beschikbaar is.

Wij bieden je:
- een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
- studiefaciliteiten en doorgroeimogelijkheden;
- eigen verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van je functie;
- een informele, open en collegiale werksfeer

Geïnteresseerd? stuur dan je schriftelijke reactie per mail, voorzien van een 
curriculum vitae, naar:

Koeleman & Van den Broek belastingadviseurs
Mw. mr. Richarda Koeleman
rjmkoeleman.vdbroek@viseurs.nl
0252-231804
Torenlaan 1 a te Voorhout

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Alfa 146 twinspark stuurbekr lpg G3 1998   1450
Chrysler Voyager 3,3 automaat 8 persoons 1996  650
Citroén Xantia 1.8i  stuurbekr 1994  650
Citroen Xsara 1,6i coupé 69000km stuurbekr 1998   1450
Deawoo Espero 4 deurs 60000km stuurbekr 1996  950
Deawoo Lanos 4deurs stuurbekr enz 2000 1950
Daihatsu Charade 1996   650
Fiat Brava 1.6i-16V stuurbekr.enz 1998   650
Fiat Cinquecento 73000 km. 1997   950
Fiat Multipla 1.6-16V hoge instap stuurbkr. Enz 2000 1950
Fiat Punto 55 electr.ramen 1997   850
Fiat Seicento sporting  electr.ramen l.m.velgen 1999 1650
Ford Escort 1.6 station LPG 1992   650
Ford Escort 1.8 t.d.diesel stuurbekr.enz 1997 1450
Ford Escort 16i stuurbekr electr.ramen 1998   850
Ford Mondeo 1.8 station turbo diesel electr.ramen 1996   950
Ford Scorpio automaat electr.ramen stuurbekr 1995   450
Kia pride 1,3 klein zuinig 2000   950
Mazda 323F stuurbekr 1994   650
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchback stuurbekr. 1998   950
Nissan Sunny  1,4 E 3 deurs 1994   650
Opel Astra 1.8i cd uitv.strbekr.electr.ramen enz. 1993   850
Opel Corsa 1.4 swing 1999   950
Opel Corsa 1,7 diesel stuurbekr.electr.ramen 1999 1650
Opel Omega caravan automaat stuurbekr enz 1997 1450
Opel Vectra 1.8 CD uitv,airco elect.ramen strbekr. 1998   950
Opel Vectra 1,8 caravan stuurbekr,enz 2000 1950
Peugeot 205 1,1 forever elektr.ramen 1995   650
Pontiac Transport 7 persoons MPV stuurbekr.enz 1996 1450
Renault Megane 2,0i coupé l.m.velgen stuurbekr. 1996   950
Renault Megane 1,9 diesel stuurbekr 1998 1450
Seat Arosa 1.4 stuurbekr 2000 1650
Seat Toledo 1,8 gl stuurbekr. 1995   650
Volkswagen Golf 1.6 stuurbekr 5 deurs 1997 1650
Volkswagen Golf turbo diesel stuurbekr. Enz 1997 1650
Volkswagen Polo 1,4i variant stuurbekr 2000 1650
Volvo 440 =1.8 i stuurbekr. 1995   650
Volvo V 40 – 1,6 stuurbekr 1999 1950
Volvo 850 station airco stuurbekr enz 1995 1250
Volvo V 70 automaat station airco enz 1997 1650

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN WIJ NIET AAN 

ook kunt u uw oude auto-motor-boot-fiets of bromfiets inruilen
------------------------------------------------------------------------------

VOOR DE JONGERE AUTO’S INCL. 3 MAANDEN GARANTIE
v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 t/m 33 tel. 023-5423906 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 
enz. tel. 023-5393990

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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santpoort-noord - Zondag 7 oktober 
om 15.00 uur treedt het Duo Doorge-
draaid op in 't Mosterdzaadje. Een 
voorstelling van Muziek & Mime door 
David Schwarzkopf (klarinet en zin-
gende zaag) en Quintus van Amstel 
(kistorgel en percussie). Zij vertonen 
al vele jaren hun kunsten in binnen- 
en buitenland voor iedereen van 4 tot 
120 jaar.

door Paula Blom

Met een sprankelende speelsheid 
en een verbluffende virtuositeit 
weten zij in het programma 'Muzi-
kale Wentelingen' jong en oud mee 
te nemen in hun verrukkelijke 
muzikale vertellingen.
 Ingetogen spel en momenten van 
bruisende uitbundigheid wisselen 
elkaar af, terwijl een bont scala 
van muziekstijlen aan het publiek 
voorbij trekt. Muziek van de Bal-
kan tot Buenos Aires en van Bach 
tot Beatles.
David Schwarzkopf, ook de klarinet-
tist van Klezmer Ensemble Nigunim 
is behalve professioneel klarinet-
tist ook volleerd clown. Daarnaast 
heeft hij zich gespecialiseerd in het 
schrijven en bewerken van muziek 
voor draaiorgels. Tevens is hij com-
ponist en arrangeur.
Quintus van Amstel leerde het 
clowns-vak net als David op de 
mime-opleiding van Buzzing Red. 
Quintus verzorgt eveneens als goo-
chelaar optredens en is tevens beel-
dend kunstenaar: hij studeerde aan 

de Hoge school voor de Kunsten in 
Utrecht en er zijn mooie werken te 
bewonderen op zijn on-line art-gal-
lery. Meer informatie is te vinden 
op www.duodoorgedraaid.nl.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 

tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

'Muzikale wentelingen'

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Na een toch nog rede-
lijke zomer is de tijd eindelijk weer 
rijp voor het zesde seizoen van live 
muziek op de zondagmiddag in Grand 
Café Hotel en Restaurant de Rusthoek 
aan de Bloemendaalseweg 141 in 
Bloemendaal, met net als de vorige 
seizoenen een keur aan bekende en 
onbekende musici op zijn podium. De 
stijl van de muziek is traditiegetrouw 
jazz en aan jazz verwante stromin-
gen, zoals blues, hotclub, latin, soul 
en fusion.

Zondag 7 oktober aanstaande bijt 
de charmante en 'powerfule' zange-
res Colette Wickenhagen het spits 
af. Zij zit inmiddels ruim 25 jaar 
in het vak en ontwikkelt zich nog 
steeds, vooral door middel van de 
vrije improvisatorische muzikale 
intermezzo's die zij heeft met haar 
medemuzikanten (www.colettewic-
kenhagen.nl).
De piano wordt bespeeld door Nick 
van den Bosch, al vele jaren een 
vaste begeleider van de zangeres 
van deze middag. Hij toerde onder 

anderen met haar door Rusland 
(www.nickvandenbosch.nl).
Bassist Wiro Mahieu is pas voor de 
tweede maal in de Rusthoek. Van 
zijn melodieuze spel en stuwende 
timing wordt in binnen en buiten-
land frequent gebruik gemaakt 
(www.wiromahieu.com).
Tot slot de drummer (en gastheer) 
van de sfeervolle jazzoptredens 
Nanning van der Hoop. Hij doet al 
ruim veertig jaar dat wat hij het lief-
ste doet (en het beste kan): swingen 
en de mensen een fijne tijd laten 
beleven. Aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis. x

Een nieuw jazzseizoen
Grand Café de Rusthoek

Colette Wickenhagen (Archieffoto).

heemstede - Iedere dinsdagavond, van 
19.00 tot 20.00 uur, is het feest bij 
de Hartekamp Groep. Vier muzikale 
vrijwilligers verzorgen, samen met 
een groot aantal cliënten, een swin-
gend muzikaal uurtje. Verschillende 
muziekstijlen staan op het repertoire, 
variërend van Hollandse meezingers 
tot jaren '60 popmuziek.

Cliënten van De Hartekamp Groep 
genieten elke week weer op hun 
eigen manier; door mee te dansen, 
door met veel passie mee te trom-
melen of door te zingen en te spe-
len op een keyboard. Gewoon lek-
ker zitten luisteren en kijken mag 
ook.
Deze succesvolle muziekclub van de 
Hartekamp Groep bestaat al meer 
dan vijftien jaar. Om te zorgen dat 
de huidige vrijwilligers zich echt 
helemaal kunnen richten op het 

muzikale gedeelte van de avond, is 
de Hartekamp Groep op zoek naar 
vrijwilligers die de cliënten willen 
ontvangen en begeleiden.
Wie het leuk vindt om om mensen 
met een verstandelijke beperking 
een gezellige avond te bezorgen, 
kan dan contact opnemen met Caro-
line Salomonsz (06-50885651 of 
c.salomonsz@hartekampgroep.nl) 
of Wilma Onderwater (06-46227182 
of w.onderwater@hartekampgroep.
nl), beiden coördinatoren Vrije Tijd 
en Vrijwilligers.
Geïnteresseerden kunnen dan een 
afspraak maken om een keer een 
avond mee te maken en de sfeer 
te proeven. De muziekclub  vindt 
plaats in de aula, locatie de Harte-
kamp, aan de Herenweg 5 in Heem-
stede. x

Iedere dinsdag feest
Muziekclub de Hartekamp Groep

(Publiciteitsfoto).

overveen - Op zondag 14 oktober, 
aanvang 15.30 uur, zal Vocaal 
Ensemble Kwarts musici uit de 
Vlaamse Renaissance eren tijdens 
het concert 'Vlaamse muziek voor 
Koor en Koper'. Het concert vindt 
plaats in de Rooms-katholieke 
kerk OLVV aan de Korte Zijlweg 7 
in Overveen. Dankzij de begelei-
ding van Koperkwintet Cu4+ en 
de akoestiek van de kerk zullen de 
stukken van onder anderen Vlaam-
se Renaissancecomponisten als Las-
sus, Obrecht, Gombert, Créquillon 

en Dufay ongetwijfeld goed tot hun 
recht komen. Kaarten à  € 12,50 zijn 
te reserveren via www.vocaalen-
semblekwarts.nl of 023-5386682. x

Voor Koor en Koper: muziek
uit de Vlaamse Renaissance

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Ook het jaarlijkse Shan-
tykorenfestival vond afgelopen zon-
dag plaats in Zandvoort, traditiege-
trouw in hetzelfde weekend als het 
stads- en dorpsomroepersconcours. 

Veel gezelligheid, mooi weer, genoeg 
publiek en vele liederen maakten 
het tot een geslaagd evenement. x

Veel gezelligheid en muziek

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

santpoort-noord - Op zaterdag 6 okto-
ber treden Joop en Jessica voor het 
laatst op in Santpoort-Noord. Evenals 
in 2009 treden ze weer op in de Dorps-
kerk. Liedjeszanger Joop Visser zingt 
samen met Jessica van Noord mooie 
en grappige liedjes, tweestemmig 
met gitaar, in het Nederlands en wel 
te verstaan met af en toe een verhaal-
tje er tussendoor.

Actueel en humoristisch. Modi-
euze verschijnselen worden te 
kijk gezet. Therapeuten, mana-
gers, politici, fundamentalisten en 
andere gezichtsbepalende types 
uit de maatschappij komen langs. 
Maar ook echte romantiek krijgt 
een beurt. Voor wie het Duo al eens 
heeft meegemaakt, alle reden om 

weer te komen. Voor wie het Duo 
nog niet heeft gezien en gehoord is 
dit een van de allerlaatste kansen. 
Na een prachtige periode van tien 
jaar als 'Het Succesvolle Duo', heb-
ben zij besloten om ermee te stop-
pen.
Zij doen nog een afscheidstournee, 
langs de vertrouwde theaters. Sei-
zoen 2012/2013 wordt hun laatste 
seizoen. De toegangsprijs is € 15,-. 
Kaarten reserveren is mogelijk via 
023-5371053 of op de avond zelf aan 
de zaal. Het optreden wordt georga-
niseerd door de Stichting Cultuur in 
de Dorpskerk op zaterdag 6 oktober 
in de Dorpskerkaan de Burgemees-
ter Enschedelaan 67 in Santpoort-
Noord. Aanvang is 20.00 uur. Zie 
ook www.joopvisser.nl. x

De Laatste Ronde...
Joop Visser & Jessica van Noord

santpoort-noord - Op vrijdag 5 okto-
ber om 20.00 uur presenteert het 
Trio Bleke Rozen met 'Cazalla!' de 
nieuwe muziektheatervoorstelling 
aan de hand van teksten en gedich-
ten van Frederico Garcia Lorca en 
muziek van De Falla, Piazzolla. Mat-
thias Kadar, Chausson en Andries-
sen.

door Paula Blom

Marina Besselink (sopraan), Valé-
rie Friesen (alt) en Femke de 
Graaf (piano) vormen samen het 
Trio Bleke Rozen. Cazalla! is een 
eigenzinnige combinatie van lie-
deren, gedichten, prozatekst en 
toneel. Trio Bleke Rozen brengt 
in dit programma een ode aan de 
verbeelding, met Spaanse en Fran-
se liederen, duetten en nieuwe 
composities van  de chansonnier 
en componist Matthias Kadar op 
vertaalde gedichten en tekst van 
Frederico Garcia Lorca.
Het wordt een sprankelende zoek-
tocht naar 'Duende', het gepassio-
neerde moment van overgave dat 
tegelijkertijd ook pijnlijk is. Een 
begrip dat bij de Spaanse dichter 
Lorca centraal staat. Aangemoe-
digd door een flink glas Cazalla, 
(Spaanse anijslikeur met een vrij 
hoog alcoholpercentage) zingen 
de zangeressen het dak eraf. Ze 
willen de sterren zien, en aanra-
ken...
Vorig seizoen hadden zij veel suc-
ces met de voorstelling over het 
leven en werk van Clara Schu-
mann en Fanny Mendelssohn. De 
regie is in handen van Flip Filz, 
decor en kostuums zijn verzorgd 
door Marjan Vos.
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

Sprankelende 
zoektocht
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

Ondersteuning bij dementie
Uw eigen hulpvraag als uitgangspunt. 

Consulent Dementie: 
Ingrid Peschier, 06-41889705

www.ondersteuningbijdementie.nl
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• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

TOB
Tennis voor 

55 plus
nog plaats voor enkele 

spelers in steeds 
wisselende opstelling 
iedere dinsdag in de 
Fablohal een uurtje 
spelen ter kennis-
making mogelijk...

Start 9 oktober.
Info Huib van der Ham

06 51558204
Trijnie Vroom
023 5257565

S E L E C T W I N D O W S

Herati
Berber Marokko
Nepal Ladak
Mir Corner
Ziegler
Bidjar
Shaggy beige

301 x 203
200 x 150
301 x 203
243 x 175
301 x 257
244 x 171
235 x 165

van 2.250,-
van 330,-
van 995,-
van 1.995,-
van 4.550,-
van 1.895,-
van 495,-

voor 
voor 
voor 
voor 
voor 
voor 
voor 

Binnenweg 211, Heemstede 
Telefoon: 023 - 529 25 09

WWW.PEREZ-PERZEN.NL � E-MAIL:INFO@PEREZ-PERZEN.NL

GROOTSTE COLLECTIE, DUS KOM SNEL, ZOEK UIT EN PROFITEER

KWALITEITSTAPIJTEN NU VOOR ZÉÉR LAGE PRIJZEN

OVERWEEGT U UW WONING 
(TIJDELIJK) TE VERHUREN?
Met verstand van zaken  verhuurt Executive 

Home Rentals uw woning vakkundig aan

particulieren en expats.

Voor informatie en een vrijblijvende huur-
waardebepaling! 

EHR Haarlem e.o.:

Industrieweg 4b, 2102 LH Heemstede

023- 54 78 272/06- 22 073 705 of

haarlem@ehr.nl

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 5 oktober

Muziektheater

20.00 | Trio Bleke Rozen: Marina 
Besselink - sopraan, Valérie Frie-
sen - alt en Femke de Graaf - piano. 
Zoektocht naar ‘Duende’ aan de 
hand van teksten en gedichten 
van Frederico García Lorca en 
muziek van o.a. De Falla, Piaz-
zolla, Matthias Kadar, Chausson 
en Andriessen. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Jam Sessie

20.30 | Professionals schuiven 
lekker aan maar ook redelijk 
ervaren muzikanten die nog niet 
veel gelegenheid krijgen om op 
te treden voor een publiek zijn 
welkom [ook zangers en zange-
ressen]. Avond o.l.v. saxofonist 
Arthur Heuwekemeijer m.m.v. 
drummer Richard Lems. café 
Oomstee, Zeestraat 62 in Zand-
voort. www.oomstee.nl.

Patronaat

21.00 | Irrational Library: o.aa one-
man rock n rolla'coaster psycho 
trash band Dead Cat Stimpy, dis-
torted slick n sweaty garage ber-
serkers Discotanks And The Magic 
Onetakes. Gratis in het café.

Zaterdag 6 oktober

Antiekmarkt

09.00 | Laatste Antiekmarkt van 
het seizoen op de Dreef in Haar-
lem.

Korendag

10.00 | Zesde editie van de Koren-
dag Zandvoort met als thema 
'The Sixties'. Protestantse Kerk, 
Poststraat 1 in Zandvoort. Gratis 
entree. www.zingenaanzee.nl

Bach in de Binnenstad

17.00 | Haarlems Bach Ensemble 
o.l.v. dirigent Mark Lippe. Van J.S. 
Bach de Cantates BWV 75 'Die 
Elenden sollen essen' en BWV 77 
'Du sollt Gott, deinen Herren, lie-
ben'. Solisten zijn Martha Bosch 
- sopraan, Helena van Heel - alt, 
Gerben Houba - tenor en Jan Hoff-
mann - bariton. Doopsgezinde 
Kerk in Haarlem, ingang Fran-
kestraat 24, in Haarlem. Entree: 
vrijwillige bijdrage.

Tangosalon

19.00 | Maandelijkse salon El 
Subte in het Belastingparadijs aan 
de Surinameweg 2 [ingang aan de 
achterzijde] in Haarlem. Entree € 
5,-. Tussen 16.00 en 18.00 uur is 
er een workshop  € 10,- voor alle 
niveaus van John Schrama met 
Sofia Gomez. Deelnemers work-
shop betalen daarna € 4,- voor de 
slaon. Informatie via info@elcom-
pas.nl of 06-36196798.

Cubaanse avond

19.30 | Salsafeest m.m.v. Latin-
band Latin Adventure en het 
originele Cubaanse draaiorgel 
'Cien Anos de Tradicion', begeleid 
door Cubaanse slagwerkers. € 5,-

UitTips
. Draaiorgelmuseum Haarlem, 
Küppersweg 3 in Haarlem. www.
draaiorgelmuseum.org

Beachparty

20.00 | Beachparty 30+ After Sum-
mer edition bij Club Nautique in 
Zandvoort met DJ's Alex Cruz en 
Lucha. Gratis entree.

Patronaat

21.00 | Romano Nervosa [B]. Stevige 
glamrock, met in de gelederen de 
zanger van Hulk op drums. Gratis 
in het Café. 23.00 | Club Colombo: 
de beste Dutch house, maar ook 
hiphop, r & b, moombahton, 
dubstep en electro. € 12,50 [16+]. 
Grote Zaal.

Zondag 7 oktober

Compositori Italiani

11.45 | Evelina Vorontsova - piano 
en Eva Lohse - viool. Werken van 
vier Italiaanse componisten, voor-
namelijk uit de eerste helft van de 
vorige eeuw: Ildebrando Pizzetti, 
Ennio Morricone, Nino Rota en 
Ottorino Respighi. € 10,- [kinde-
ren gratis]. Sociëteit Vereeniging, 
Zijlweg 1 in Haarlem.

Duo Doorgedraaid [4+]

15.00 | Een voorstelling van 
Muziek & Mime door David 
Schwarzkopf - klarinet en zingen-
de zaag, en Quintus van Amstel - 
kistorgel en percussie. Ingetogen 
spel en momenten van bruisende 
uitbundigheid wisselen elkaar 
af. Gratis [na afloop collecte]. 't 
Mosterdzaadje, Kerkweg in Sant-
poort-Noord. www.mosterdzaad-
je.nl www.duodoorgedraaid.nl

De Rusthoek

15.00 | Colette Wickenhagen - 
zang, Nick van den Bosch - piano, 
Wiro Mahieu - bas en Nanning 
van der Hoop - drums. Grand 
Café de Rusthoek, Bloemendaal-
seweg 114 in Bloemendaal. Gratis 
entree.

Buurman & Buurman

16.00 | Strandpaviljoenen Man-
go's Beach Bar & Bruxelles in 
Zandvoort sluiten deze zomer af 
met een spectaculair eindfeest. 
Gratis entree.

OVERIG

Kees van Kooten

Hooguit drie of vier keer per 
maand treedt Kees van Kooten 
op met een onvoorspelbaar maar 
altijd buitengewoon geestig lite-
rair programma 'Kees van Kooten 
speelt zich af'. Hierin draagt hij 
oud en nieuw werk voor. Ook 
becommentarieert hij de actuali-
teit in woord en beeld. Het optre-
den van Kees van Kooten is op 
donderdag 18 oktober bij Casca 
in de Luifel aan de Herenweg 96 
in Heemstede om 20.15 uur. De 
entree is € 17,50 inclusief drank-
je. Reserveren is noodzakelijk en 
kan telefonisch op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur, tel. 
023-5483828. x

bloemendaal - Al jaar en dag wordt 
bij poelier Wals aan de Bloemen-
daalseweg in Bloemendaal dorp het 
wildseizoen ingeluid op de vrolijke 
tonen van de Jachthoornblazers uit 
Vogelenzang. Bij het wildseizoen 
wordt gedacht aan konijnen, herten, 
reeën, fazanten, goede wijnen en ove-
rige spijzen. In gesprek met Asta Wals 
kwam de gedachte bij de winkeliers-
vereniging op om haar jaarlijkse ope-
ning van het Wildseizoen een breder 
platvorm te geven.

In Bloemendaalse is nog vaag de 
historie bekend van Hertjes- of 
Hartjesdag, een van origine mid-
deleeuws volksfeest op de derde 
maandag van augustus. Het gewone 
volk mocht voor een dag op de land-
goederen van de adel en patriciërs 
jagen en 's avonds werd dan bij een 
groot vuur het wild opgegeten. Men 
gaat er vanuit dat Hartjesdag een 
verbastering is van Hertjesdag. De 
laatste naam slaat natuurlijk meer 
op de jacht. Het volksfeest was ook 
in Amsterdam bekend, rond onder 
anderen de Jordaan, Zeedijk, Dap-
perbuurt en Haarlemmerpoort. 
Hoewel de grondgedachten het zelf-
de zijn, is Hartjesdag in Amsterdam 
uitgegroeid tot een jaarlijks terug-
kerend evement van grote klasse 
wat niet meer zo direct slaat op de 
jacht. Het Amsterdamse volksfeest 
was zelfs zo bekend, dat het door de 
Duitsers in 1943 verboden werd. Nu 
is het in Amsterdam uitgegroeid tot 
een driedaags feest vol folklore en 
muziek rond de Zeedijk.

Winterse geneugten
Maar wat gaat Bloemendaal doen 
met deze historische gegevens? 
Secretaris Rob Verrijk: "De winke-
liersvereniging Bloemendaal-Dorp 
gaat dit evenement op historische 

grond nieuw leven inblazen en 
heeft daarvoor gekozen voor de 
tweede zaterdag in oktober, het 
begin van het wildseizoen. Een 
twintigtal kleine kramen staat 
voor de deuren van de deelnemen-
de winkeliers met een aanbod van 
winterse geneugten." Zo zijn er een 
wildproeverij bij de poelier en een 
wijnproeverij en winterse wijnaan-
biedingen bij de wijnhandelaren. Er 
is verkoop van verse appelflappen, 

speculaas, contactflensjes bij Lukx 
Optiek (poffertjes voor de jeugd), 
winterse geuren bij Parfumerie 
Mooi, winterse cosmetica bij onze 
Beauty Salon Dorette, winterse spe-
cialiteiten bij de groenteman en de 
niet wildliefhebbers kunnen onder 
meer terecht bij slagerij Groot. Denk 
verder aan sfeervolle mode etalages 
en ook de kinderspeciaalzaken zet-
ten hun beste beentje voor.
"Uiteraard wordt aan de restaurants 
gevraag vanaf die dag ook een wild-
specialiteit op de kaart te hebben 
staan. Het is slechts een greep uit 
het aanbod van die dag", aldus Ver-
rijk. Dit alles wordt overgoten met 
muziek van de Jachthoornblazers 
uit Vogelenzang afgewisseld met 
het straatorkest de Muggenblazers. 
Op de toonbanken staan schaaltjes 
met hartjes om de link naar hartjes-
dag te leggen. Alles start om 12.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. x

Hartjesdag: traditie 
weer in ere hersteld

Begin van wild- en winterseizoen in Bloemendaal-Dorp

Schilderij van Johan Braakensiek 
(1858-1940) van Hartjesdag op de 
Amsterdamse Zeedijk (Collectie 
Amsterdam Museum).

overveen - Na het succes van vorig 
jaar organiseert de Winkeliers-
vereniging Overveen op zaterdag 
6 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
voor de tweede keer een gezellige 
historische markt voor jong en oud 
in het centrum nabij het NS station. 
Oude tijden herleven tijdens deze 
Ambachtenmarkt in Overveen. 
Slenter gezellig tussen de kramen 
door en krijg het gevoel dat je een 
paar eeuwen terug bent gegaan in 
de tijd. Terwijl de kinderen zich 
verkleden in klederdracht en zich 
laten schminken, is onder anderen 

een ambachtelijke meubelmaker 
aan het werk te zien, hoe glas in 
lood wordt bewerkt en hoe kaarsen 
worden gemaakt. Maar het zijn niet 
alleen oude ambachten waarvan 
valt te genieten... er is een speenvar-
ken aan 't spit, whisky proeven, een 
karikatuur tekening laten maken 
en natuurlijk profiteren van alle 
speciale marktaanbiedingen van 
de diverse winkeliers. Er valt ook 
te luisteren naar de Middeleeuwse 
muziek van de groep Datura. x

Oude tijden herleven

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Oktober is Kindermaand 
in Haarlem. Dat betekent een 
maand die bol staat van verrassin-
gen, leuke, spannende en creatieve 
activiteiten speciaal voor kinderen. 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
kunnen zich verheugen op een 
bont programma van theatervoor-
stellingen, knutselen, een work-
shop action painting of slapstick 
tot een workshop percussie of 
capoeira. Maar ook spannende en 
verrassende museumactiviteiten, 
sportactiviteiten en het versieren 
van taarten komen aan bod. Het 
complete programma is te vinden, 
aan te vragen en te downloaden 
via www.haarlem.nl en gratis af te 
halen bij onder anderen het VVV 
Informatiekantoor op de Verwulft 
in Haarlem. x

Kindermaand

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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zandvoort - Het Project Noordwest 
Natuurkern is onderdeel van het Euro-
pese Dutch Dune Revival project. Het 
betekent dat er in duinen ten noorden 
van Paviljoen Parnassia vijf sleuven 
worden gemaakt om de wind weer 
vrij spel te geven in een gebied waar 
dat vroeger ook zo was. De natuur- en 
de landschappelijke waarde van de 
duingebieden worden versterkt door 
het verwijderen van struiken en het 
stimuleren van verstuivingen in de 
duinen.

door Onno van Middelkoop

Door verstuiving verjongen de dui-
nen, worden zij weer klimaatbe-
stendig en krijgen zij een natuurlij-
ker karakter. Door de grotere vari-
atie krijgen karakteristieke planten 
en dieren weer goede kansen, zoals 
duinviooltjes en parelmoervlinders. 
En ontstaan er, zoals vroeger, weer 
wandelende paraboolduinen.
Vrijdagmiddag was het moment 
dat de eerste duinenrij kon worden 
doorgegraven. Die eer viel gedepu-
teerde Jaap Bond ten deel, niet in 
de laatste plaats omdat provincie 
Noord-Holland ook subsidie ver-
strekt om dit project mogelijk te 
maken. Het achterland was al voor-
bereid door duinen te ontdoen van 
begroeiing en deels af te graven. 
Alle betrokken partijen waren aan-
wezig om getuige te zijn van dit 
gebeuren, bestuurders van Hoog-
heemraadschap Rijnland, PWN en 
de diverse omliggende gemeentes. 
Na toespraken van onder andere 
van hoogheemraad Hans Pluckel 
van Rijnland kon Jaap Bond 'los' 
op de duintop. Pluckel benadrukte 
"dat de veiligheid van het achter-
land hoegenaamd niet in gevaar 

komt, omdat de sleuven nog steeds 
zeven meter boven de zeespiegel 
uitsteken. Daarnaast zijn de duinen 
in dit gebied kilometers breed." De 
gaten worden per stuk tussen de 

honderd en honderdvijftig meter 
breed en ongeveer elf meter diep.

Lange voorbereiding
De uitvoering van het project duurt 
tot maart 2013. Projectbeheerders 
Natuurmonumenten en PWN zijn 
niet over één nacht ijs gegaan; de 
voorbereidingen lopen al zeventien 
jaar. Om de begroeiing in de duinen 
tegen te gaan, werden al eerder gra-
zers ingezet als koeien, paarden en 
pony's. Wordt zo het dichtgroeien 

tegengegaan, het is onvoldoende 
om de duinen weer te laten stuiven. 
De vijf sleuven moeten daar nu voor 
gaan zorgen. Jaap Bond: "Ik weet 
zeker dat ik de eerste bestuurder 

ben die legaal een waterkering heeft 
doorgegraven! Laat Hansje Brinker 
het maar niet horen. Graag wil ik 
met u proosten, als u wilt kunt u 
een scheutje rum in de chocolade-
melk krijgen, op dit prachtige pro-
ject!" Na omstandig applaus werd 
het plastic glas geheven en op de 
toekomst van het project getoast.

Historische doorbraak
Eerste sleuf Project Noordwest Natuurkern 'gehapt'

Onder toeziend oog van een ervaren kraanmachinist gaat gedeputeerde Jaap 
Bond 'los' op de duintop (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Hoogheemraad Hans Pluckel van Rijnland speecht tegen de wind in. Hij bena-
drukte dat de veiligheid van het achterland niet in gevaar komt (Foto: www.
ovmfotografie.nl). x

Vervolg zie elders

Onvergetelijke dag Kijken en Zien

heemstede/vogelenzang - De provincie 
Noord-Holland is erin geslaagd voor 
de per 9 december vervallen buslijn 
90 een alternatief te bieden. Vanaf 
9 december rijdt buslijn 9 vanaf sta-
tion Heemstede via Vogelenzang naar 
eindpunt station Hillegom.

door Michiel Rehwinkel

Het betreft een compensatie van 
lijn 90 die van Den Haag via onder 
anderen Vogelenzang naar Haar-
lem en vice versa rijdt in opdracht 
van de provincie Zuid-Holland, 
maar per december komt te verval-
len. Arriva gaat daar het openbaar 
vervoer verzorgen. De provincie 
heeft na het bekend worden van 
deze wijziging gezocht naar een 
vervangende ontsluiting van de 
kern van Vogelenzang. Dit is dus 
gelukt. Het alternatief wordt gefi-
nancierd vanuit het bestaande 
budget voor openbaar vervoer.

Lijn 9
Buslijn 9 (Connexxion) rijdt vanaf 
9 december op alle dagen van 
de week tussen 07.00 en 21.00 
uur een uurdienst tussen station 
Heemstede, Vogelenzang en sta-
tion Hillegom. De bus zal tussen 
Vogelenzang en station Heemste-
de dezelfde route rijden als lijn 
90. Lijn 9 rijdt niet tussen station 
Heemstede, Haarlem Centrum en 
station Haarlem, omdat hiervoor 
voldoende alternatieve reismoge-
lijkheden zijn. x

Alternatieve buslijn

Lijn 90 wordt 9 (Foto: R.S.P. ©2012).

bennebroek - Een man uit Benne-
broek heeft zondagochtend een 
aantal vreemden in huis gelaten 
die vervolgens diverse goederen 
van hem wegnamen. De 47-jarige 
man was op stap geweest in Hoofd-
dorp en een viertal (twee mannen 
en twee vrouwen) bood hem een 
lift aan en bracht hem rond 03.30 
uur thuis. Hij liet de mensen bin-
nen en ging even later slapen. Het 
viertal heeft vervolgens het huis 
doorzocht en sieraden en een lap-
top meegenomen. Doordat de lap-
top te traceren was, werd de vol-
gende ochtend duidelijk dat deze 
in een hotel aan de Schipholweg in 
Badhoevedorp was. De twee vrou-
wen, 22 en 26 jaar uit Amsterdam, 
werden zondag aan het einde van 
middag aangehouden in het hotel. 
De mannen waren afwezig, even-
als de gestolen goederen. x

Te goed van
vertrouwen
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Nieuwe paraboolduinen
Echte paraboolduinen waren in het 
verleden normaal in de Nederlandse 
duinen. Ze bedreigden zelfs dorpen 
en werden daarom volop bestreden. 
Nu de duinen verstard zijn, zien we 
de keerzijde. Door de wind voort-
gedreven paraboolduinen zorgden 
voor de broodnodige verjonging van 
het duinlandschap door bossen en 
struwelen te bedelven. Aan de ach-
terzijde van de wandelende para-
boolduinen kwam maagdelijk kale 
en kalkrijke grond te voorschijn en 
werden nieuwe jonge duinvalleien 
geschapen. Een bekend voorbeeld 
van een paraboolduin is De Bruid 
van Haarlem. Bestond de oorspron-
kelijke duinenrij in Kennemerland 
uit bijna alleen maar parabooldui-
nen, in de middeleeuwen werden 
ze 'vastgezet' met begroeiing om 
bezittingen te beschermen tegen de 
wandelende duinen, die gemiddeld 
vijf meter per jaar afleggen. Door 
nu de wind weer vrij spel te geven 
en begroeiing te verwijderen, kun-

nen nieuwe paraboolduinen ont-
staan en gaat het landschap weer 
'back to nature'.
De 140.000 kubieke meter zand die 
voor dit project wordt weggegraven 
gaat voor het grootste deel naar 
Zandvoort. De badplaats gaat het 
gebruiken voor de aanleg van het 
ecoduct Zandpoort over de Zand-
voortselaan en voor het verbeteren 
van het strand. x

Vervolg van voorpagina

Pluckel feliciteert Bond met zijn nieuw 
verworven vaardigheden als machi-
nist en duinensloper (Foto: www.ovm-
fotografie.nl). x

haarlem/regio - Onder luid gejoel 
wordt een 'boef' stevig vastgepakt 
door de politiehond. Op het comman-
do om de crimineel los te laten rea-
geert de hond onmiddellijk. Het spec-
taculaire schouwspel was één van de 
demonstraties die zaterdag 6 oktober 
te zien waren bij de brandweerkazer-
ne aan de Zijlweg. Medewerkers van 
de Veiligheidsregio Kennemerland 
organiseerden een open dag speciaal 
voor mensen met een beperking.

door Christa Warmerdam

Speciale gast was Siemon de Jong, 
beter bekend als de taartenbakker 
van het televisieprogramma 'de taar-
ten van Abel'. Verrassend genoeg is 
de bakker niet aanwezig om één 
van zijn creatieve taartenbaksels 
te laten zien maar om hamburgers 
te bakken en de karaoke te presen-
teren. De Jong: "Ik werd gevraagd 
om te komen helpen door Jef Koper 
van de brandweer en aan zo'n mooi 
initiatief werk ik graag mee." Koper 
op zijn beurt legt uit dat de speciale 

open dag één keer in de vier jaar 
georganiseerd wordt. Koper: "Het 
leukste van deze dag is dat de men-
sen er ontzettend van genieten en 
dat de saamhorigheid tussen alle 
diensten, brandweer, politie en 
ambulancedienst groot is."
Michiel Beelen en Freek Kersten 
hebben een groot deel van de orga-
nisatie op zich genomen. Geen 
makkelijke klus want er is echt 

alles aan gedaan om iedereen de 
kans te geven zoveel mogelijk te 
laten zien en mee te laten doen met 
de verschillende activiteiten. Bee-
len: "Vandaag hebben we zo'n 160 
bezoekers, waarvan het merendeel 
kinderen is. We laten het hele scala 
zien aan materiaal wat met 112 te 
maken heeft. Van fiets tot duikers 
en van motoren tot ME wagens." 
Freek Kersten vult hem aan: "We 
hebben begin dit jaar huizen, zoals 
de Hartekamp Groep aangeschre-
ven. De deelnemers melden zich 
aan als groep en komen hier met 
één of twee begeleiders. Wij kop-
pelen daar een begeleider van ons 
aan die de hele dag bij het groepje 
blijft. We hebben een route uitge-
stippeld."
In de 'blauwe hoek' staan voertui-
gen van de politie en Marechaussee. 
Een politiebusje rijdt de hele dag in 
de buurt rond gevuld met blije deel-
nemers. Door medewerkers van de 

Lotusgroep kan een zeer echt lij-
kende wond geschminkt worden 
waarna de deelnemer vervolgens 
naar de ambulance gebracht wordt. 
Er is zelfs een mobiel hospitaal 
neergezet en een duiktank. Maar 
er is veel meer want er mag ook 
een echt brandje geblust worden 
en met een grote spuit duikers van 
een plank gespoten worden. Duiker 
Wim Zandstra heeft al wat vragen 

moeten beantwoorden. Zandstra: 
"De meest gestelde vraag is denk 
ik wel hoe de duikers aan lucht 
komen en hoe ze moeten weten 
wat ze moeten doen."
Gerben de Lange van de ambulance-
dienst heeft wel een heel bijzonder 
vervoer middel meegenomen. Een 
motor met zijspan waar een rol-
stoel in kan. De Lange: "Dit is een 
speciale motor van 'On Wheels', een 
stichting voor kinderen met een 
ernstige beperking, zoals de ziekte 
van Duchenne. De Stichting ver-
huurt aangepaste vervoer- en kam-
peermiddelen zodat de hele familie 
met elkaar op vakantie kan."
Ondanks de Open Dag gaat het 
gewone werk van de 112-dienst 
gewoon door. Kersten: "Iedereen 
die hier vandaag loopt , werkt als 
vrijwilliger en de veiligheid zal 
dus nooit in gevaar komen. Het is 
gewoon geweldig om dit te kunnen 
doen want ze vinden alles prachtig 
en er bestaat geen dankbaarder 
publiek dan deze groep mensen." x

Een onvergetelijke dag
En geen dankbaarder publiek dan deze groep

Een spectaculair schouwspel voor alle aanwezigen als de politiehond zich vast-
bijt in de gelegenheidscrimineel (Foto: Christa Warmerdam).

Gerben de Lange, Michiel Beelen en Freek Kersten. "Het is gewoon geweldig om 
dit te kunnen doen want ze vinden alles prachtig en er bestaat geen dankbaarder 
publiek dan deze groep mensen" (Foto: Christa Warmerdam). x

Jeffrey Koper en Siemon de Jong. "Het 
leukste van deze dag is dat de mensen 
er ontzettend van genieten en dat de 
saamhorigheid tussen alle diensten, 
brandweer, politie en ambulance-
dienst groot is" (Foto: Christa War-
merdam). x

vogelenzang - Mandjes, bakjes en 
emmers vol appels werden er 
afgelopen zaterdag geplukt bij de 
Zebra-Zorgboerderij. De ene pluk-
ker pakte het voorzichtig aan, de 
ander schudde net zolang totdat de 
appels vanzelf naar beneden vielen. 
De jaarlijkse appelplukdag van de 
Zorgboerderij trok veel publiek. 
Alles zat dan ook mee om er een fan-

tastische middag van te maken. De 
zon scheen, de wind was gaan lig-
gen en het plukken was gratis. Wel 
werd een kleine donatie gevraagd 
'voor wat het je waard was'. Aan de 
gezichten van sommige plukkers te 
zien past hier maar één prijskaartje 
bij en dat is: 'onbetaalbaar'. x

'Onbetaalbare' appeltjes

(Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - De gemeenteraad van 
Bloemendaal vindt het belangrijk 
van inwoners te horen welke lokale 
onderwerpen hen bezig houden. 
Daarom organiseert de gemeenteraad 
'De raad in uw dorp'. Op woensdag 17 
oktober trappen de raadsleden af in 
Aerdenhout.

Om 19.30 uur openen de deuren 
van het Montessori College in Aer-
denhout voor alle inwoners van het 
dorp. Zij hebben de mogelijkheid 
gekregen vooraf vragen of thema's 
in te dienen waarover zij met de 
raadsleden in gesprek willen gaan 
die avond. Op die manier hoopt de 

gemeenteraad op de avond zelf al 
inhoudelijke antwoorden te kun-
nen geven. Alle ingebrachte vragen 
worden na afloop bovendien schrif-
telijk beantwoord.
Na de eerste avond in Aerdenhout 
reist de gemeenteraad in november 
naar Overveen. In 2013 volgen Ben-
nebroek, Bloemendaal en Vogelen-
zang. x

Gemeenteraad op locatie

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Eindelijk echt 
leren

luisteren 
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Ruim een eeuw vakmanschap in natuursteen

Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

HAARLEM - “Als ik het bedrijf moet typeren, 
dan stel ik de begrippen persoonlijke aandacht 
en optimale dienstverlening voorop”, vertelt 
Guy Troupin. Als vijfde generatie Troupin in 
het bedrijf heeft Guy de ervaring van zijn 
voorgangers meegekregen en combineert dat 
met de wensen van de klanten van deze tijd. 
“Daarom zijn wij gespecialiseerd in persoonlijke 
en bijzondere monumenten. In samenspraak 
met de klant ontstaat er bijna altijd een 
speciaal gedenkteken. Soms is het een eigen 
ontwerp, ook werken we samen met door ons 
geselecteerde kunstenaars voor specifieke 
wensen.”  

Troupin Natuursteen bestaat sinds 1898. Het 

bedrijf in de Lange Herenstraat bevat tal-

loze materialen en gedenkstenen. “Naast de 

monumenten is er veel vraag naar natuursteen 

in de bouw. Denk hierbij aan vensterbanken, 

aanrechtbladen en tuinaccessoires. Wij kunnen 

alles op het gewenste formaat maken en hebben 

zeer snelle levertijden.” Troupin heeft veel mo-

gelijkheden op het gebied van natuursteen. Het 

bedrijf is specialist in graniet, ruwe natuursteen, 

marmer en kalksteen. “Tegenwoordig worden 

de meeste gedenktekens gemaakt van graniet. 

De belangrijkste eigenschappen van graniet zijn 

de vorstbestendigheid en de duurzaamheid. 

Wij produceren alles zelf en door de moderne 

technieken en diverse materialen zijn er nauwe-

lijks beperkingen. Zo zijn er vele combinaties 

mogelijk met duurzame materialen als glas, RVS 

en brons”, vervolgt Guy gepassioneerd. 

“Klanten die bij ons langs komen zien de pro-

ducten in de showroom en de manier waarop ze  

gemaakt worden. Bij ons is het hele traject van de 

ruwe steen tot bijzonder monument zichtbaar.”

Het ambachtelijke bedrijf houdt zich naast het 

vervaardigen van nieuwe monumenten ook 

bezig met de restauratie van oude monumenten. 

Het aanbrengen van nieuwe inscripties in be-

staande monumenten of het helemaal opnieuw 

beletteren van een monument behoren ook tot 

de dienstverlening van de oudste steenbewerker 

van Haarlem. Troupin heeft ook een ruime keus 

aan sierurnen, van eenvoudig tot eigen ont-

werp. Een bezoek aan het bedrijf aan de Lange 

Herenstraat zal de moeite meer dan waard zijn. 

Guy Troupin heeft onlangs zijn nieuwe website 

gelanceerd, hierin valt veel te zien en te ontdek-

ken. Wilt u zich alvast oriënteren alvorens Troupin 

te bezoeken dan is het zeker de moeite waard om 

de website te bezoeken! Bellen voor informatie 

kan natuurlijk ook. 

Troupin Natuursteen B.V.

Lange Herenstraat 30-28

2011 LJ Haarlem

023-5326013 / www.troupinnatuursteen.nl 
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heemstede/regio - Op 3 oktober verga-
derden in Restaurant Groenendaal de 
gemeenteraden van vijf gemeentes 
over het rapport 'Intergemeentelijke 
Structuurscan Zuid Kennemerland. 
Deelnemers waren Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarn-
woude, Heemstede en Zandvoort. 
Aan vijf ronde tafels werd door gemid-
deld tien deelnemers gesproken over 
de onderwerpen landschap, wonen, 
economie, toerisme en bereikbaar-
heid. De bedoeling is dat de Scan zal 
bijdragen aan onderlinge afstemming 
van het beleid op deze onderwerpen 
per afzonderlijke gemeente.

door Ruud Vader

Even lijkt het een ontspannen 
avond te worden, met twee voor-
zitters. Ruud Nederveen (burge-
meester van Bloemendaal) die het 
proces in de hand zou houden en 
Pieter van de Stadt (wethouder in 
Heemstede en voorzitter van het 
intergemeentelijke overleg van 
portefeuillehouders Ruimtelijke 
Ordening) voor de inhoud. Neder-
veen benadrukt het belang van 
afstemming van het beleid van 
de verschillende gemeentes met 
elkaar en met het landelijke beleid. 
Van de Stadt introduceert een span-

ningsveld. Of er zo min mogelijk 
aan het scan-rapport kan worden 
gesleuteld, zodat dit als een een-
vormig basisdocument kan dienen 
voor vaststelling van RO beleid per 
gemeente. Op hoofdlijnen blijft de 
sfeer ontspannen - de aanwezige 
bestuurders hoeven immers geen 
besluiten te nemen, zodat men 
vrijuit kan filosoferen. Maar bij de 
plenaire terugkoppeling per tafel 
komen er toch een paar wensen 
om te sleutelen naar boven.

Boog en verdichting
Door de tafel-gespreksleiders wordt 
over de verschillende onderwerpen 
na de pauze terug gerapporteerd. 
Elke tafel vindt het eigen onderwerp 
relatief belangrijk en benadrukt dat 
goed moet worden afgestemd met 
de andere onderwerpen. De tafel 
'bereikbaarheid' vindt dat er in de 
scan onvoldoende aandacht wordt 
geschonken aan de Noordelijke 
Boog: een verbinding tussen de A9 
en de N208. Er ontstaat een forse 
discussie over de manier waarop 
het beste met de wens voor meer 

nadruk op de boog kan worden 
omgegaan. Met een motie, met een 
amendement of gewoon met een 
toe te voegen kaartje. Elke oplos-
sing is een bedreiging voor de zui-
verheid van het rapport zoals het 
er ligt en door van de Stadt graag 
zou worden bewaard. Nederveen 
doet wat er van hem als proces-
voorzitter wordt verwacht: "Ik heb 
goed naar u geluisterd en zal, als 
u dat goed vindt, dit punt op mij 
nemen en u een oplossing voorstel-
len. Daar kunt u dan zelf nog over 
beslissen."
Aan de economietafel is het Zand-
voortse raadslid Jerry Kramer 
gestruikeld over 'stedelijke ver-
dichting' zoals in de scan wordt 
genoemd als perspectief voor 
onder andere Amsterdam. Kamer: 
"Zandvoort is geen stad en de gren-
zen voor verdere verdichting zijn 
bij ons eigenlijk al bereikt."
Als de conclusies van de verschillen-
de tafels met elkaar worden gecon-
fronteerd blijken er toch punten te 
zijn waar brede instemming over 
bestaat. Bijvoorbeeld op het grens-
vlak van wonen en bereikbaarheid. 
De algemene opvatting is dat er pas 
(weer) gebouwd moet gaan worden 
als eerst de ontsluiting, bereikbaar-
heid en het parkeren beter zijn 
geregeld. Als de ruimtelijke ont-
wikkeling op termijn in de regio 
een rommeltje wordt, zal het zeker 
niet liggen aan de pogingen van het 
overleg van de portefeuillehouders 
om de zaak te begeleiden naar opti-
male afstemming. x

Opmaat voor toekomst Ruimtelijke
Ontwikkeling Zuid-Kennemerland

Unieke vergadering van vijf raden

Ruim vijftig bestuurders van vijf gemeenten zetten op 3 oktober een beweging 
in gang om de toekomstige Ruimtelijke Ontwikkelingen op elkaar af te stem-
men. Ruud Nederveen (Bloemendaal) is procesvoorzitter en Pieter van de Stadt 
(Heemstede) bewaakt de inhoud (Foto's: Ruud Vader).

Hartelijk dank voor uw medewerking aan onze (PvdA en Liberaal Bloemen-
daal) enquête en de burgerpeiling over de verbouwing van het gemeente-
huis. Het lijkt er op dat uw mening toch is doorgedrongen tot de meerder-
heid in de Gemeenteraad. De Raad heeft namelijk, bijna unaniem, besloten 
een moment van bezinning in te gelasten en niet meteen vol gas te geven 
voor de door de meerderheid van de Raad en het College voorgenomen ver-
bouwing van het gemeentehuis. Wat die bezinning precies gaat inhouden 
is nu nog onduidelijk. Ik raad u aan dit Weekblad hierover te blijven volgen 
en de website van de gemeente daarover in de gaten te houden.

Blijkbaar heeft uw mening toch zijn uitwerking gehad, ondanks dat som-
mige raadsleden tegen beter weten in bleven volhouden dat de niet-invul-
lers van de enquête en de peiling, dus voor de voorgestelde verbouwing 
zijn.

Uw mening en uw betrokkenheid bij het gemeentelijke beleid en haar 
financiën heeft dus wel zin en zijn nut aangetoond. Of het voldoende zal 
zijn moet nog blijken. Hopelijk gaan de 'ogen' van de meerderheid van de 
Raad eindelijk open en stopt de politieke tunnelvisie. Nogmaals dank voor 
uw getoonde betrokkenheid en inzet. Mocht het nodig zijn dan hoop ik 
dat u een volgende
keer weer zo meewerkt.

Leonard Heukels

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal x

Inwoners van Bloemendaal

heemstede - D66 Heemstede wil een 
experiment met het afschaffen van de 
Welstandscommissie en Welstands-
nota. Volgens een komende week in 
de raad behandeld voorstel van D66 
krijgen bewoners van enkele wijken 
van Heemstede voortaan de vrijheid 
om hun huis of bedrijf naar eigen 
inzicht te (ver-)bouwen zonder dat 
daar met 'welstandsogen' naar geke-
ken wordt.

De bestaande regelgeving in de 
bestemmingsplannen biedt Heem-
steedse burgers met verbouwplan-
nen voldoende kaders. Bang dat 
het een 'zootje' wordt, is D66-initi-
atiefnemer Harry van Zon dan ook 
niet. "Integendeel, je geeft mensen 
meer ruimte voor creativiteit en 
vertrouwt er op dat ze zelf voldoen-
de besef hebben van wat mooi is 
en wat niet." Met dit voorstel geven 
de liberalen aan dat een overheid 
niet altijd alles moet willen contro-
leren. Van Zon: "Wij gaan uit van 
vertrouwen in de burger in plaats 
van controle."

Besparen en efficiënter
De Welstandscommissie, bestaande 
uit enkele architecten en een burger-
lid, adviseert de gemeente op basis 
van de zogenaamde Welstandsnota. 
Deze nota (te downloaden op www.
heemstede.nl) bevat veel gedetail-
leerde regels voor bouwwerken en 
overlapt op veel plekken met de 
regels in de bestemmingsplannen 
en in de bouwverordening. Tegelij-
kertijd is vergunningvrij bouwen 
steeds meer mogelijk. Het kost 
veel tijd, geld en moeite om alle 
bouwvoorstellen te toetsen aan de 
Welstandsnota en D66 ziet hier een 
mogelijkheid om te besparen en om 
efficiënter te werk te gaan. 
Sommige welstandscriteria zijn 
ook erg subjectief, bijvoorbeeld dat 
'kleuren terughoudend' moeten 
zijn, of hekwerken 'bij voorkeur 
traditioneel van uiterlijk en materi-
aal'. Harry van Zon: "Waarvoor zijn 
zulke vage bepalingen nodig? Een 
inwoner van Heemstede gaat van 
zijn woning toch geen rare suiker-
taart of iets dergelijks maken? En 
waarom moet met overheidsgeld 

op die vage criteria getoetst wor-
den? Burgers hoeven toch niet op 
zo'n manier betutteld te worden?"
Verschillende gemeenten hebben 
de Welstandbepalingen al afge-
schaft, zoals de Brabantse gemeen-
te Boekel. Daar gaan burgers heel 
verantwoordelijk én creatief om 
met deze nieuwe vrijheid en er zijn 
geen excessen ontstaan. "Waarom 
zou dit in Heemstede niet kunnen? 
Door de kaders van het bestem-
mingsplan en door de bouwveror-
dening kunnen burgers immers 
niet onbegrensd hun gang gaan. 
Snoer hun keuzevrijheid dus niet 
nóg verder in", aldus Van Zon.

Keuzevrijheid
Volgens het voorstel van D66 wor-
den de wijken Noord-West, Vogel-
park en Centrum en Omgeving bij 
wijze van experiment welstandsvrij 
verklaard. Deze constructie is geko-
zen omdat het afschaffen van de 
Welstandscommissie wettelijk nu 
nog niet is toegestaan. Bovendien 
kan er zo eerst ervaring worden 
opgedaan alvorens het voor heel 
Heemstede in te voeren. Na twee 
jaar wordt het experiment geëva-
lueerd. Het voorstel wordt op 18 
oktober behandeld in de Commis-
sie Ruimte. x

D66 pleit voor meer vrijheid voor
burgers bij (ver-)bouwprojecten

'Vertrouwen in plaats van controle'

Harry van Zon: "Je geeft mensen meer 
ruimte voor creativiteit en vertrouwt er 
op dat ze zelf voldoende besef hebben 
van wat mooi is en wat niet" (Publici-
teitsfoto).

zandvoort - Zaterdagnacht 
omstreeks 00.40 uur hielden poli-
tieagenten in de Haltestraat twee 
mannen aan. Het duo, een 18-jari-
ge uit Deventer en een 26-jarige 
zonder vaste woonplaats, wordt 
verdacht kort daarvoor beveili-
gingsmedewerkers van een hore-
cabedrijf te hebben bedreigd en 
mishandeld. Het tweetal is voor 
nader onderzoek ingesloten. x

Bedreiging en
mishandeling

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18
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bloemendaal - Het kan snel verkeren. 
In september schrijft het college nog 
in de begroting 2013 dat wordt vast-
gehouden aan onderhouds en beheer-
niveau's van de openbare ruimte 
en voorzieningen in het kader van 
schoon, heel en veilig. Maar op 1 okto-
ber krijgt een bewoner na zijn melding 
over een defecte knipperinstallatie de 
reactie dat wegens te hoge kosten alle 
oversteekvoorzieningen worden uit-
gezet. Over begrotingsbeloften en de 
werkelijkheid.

door Ruud Vader

Op de Zandvoorterweg, bij de 
Haringbuijs, staan installaties om 
met knipperlichten en verlichting 
het oversteken op de zebra daar vei-
liger te maken. Die zijn al een tijdje 
gedeeltelijk defect. Een bewoner 
(naam bekend bij de redactie) leest 
bij het gemeentelijk meldpunt: 
"Elke melding is voor ons van waar-
de voor de verbetering van de kwa-
liteit van uw woon- en leefomgeving 
en de kwaliteit van onze dienstver-
lening." Hij meldt daar het defect 
en krijgt als reactie een e-mail: "Uw 

melding (...) is door de gemeente 
Bloemendaal afgehandeld. Wij heb-
ben het volgende gedaan om de 
melding op te lossen: Doordat de 
reparatiekosten van deze borden de 
pan uitrijzen is in de ambtelijke ver-
keerscommissie besloten om bij alle 
oversteken de knipperunnits uit te 
schakelen. Dit als proef van een aan-
tal weken ingaande vanaf 5 oktober 
2012. Afhankelijk van de reacties 
zullen deze units wel of niet meer 
worden ingeschakeld." De behande-
lende ambtenaar besluit zijn e-mail 
met: "Wij danken u hartelijk voor 
uw melding en hopen dat deze naar 
tevredenheid is opgelost." Nou, dat 
is hij niet.

Schril contrast
De melder is teleurgesteld en schrijft 
aan deze krant: "(...) Ik vind dat de 
gemeente verkeerd bezig is met dit 
soort bezuinigingen. Ze zeggen dat 
het te duur is voor reparatie, maar 
je kan toch de leverancier aanspra-
kelijk stellen voor het niet correct 

functioneren van de lichtbakken. 
Het gaat wel om de veiligheid van 
de voetgangers, meestal zijn dit 
schoolkinderen. (...) Dit in schril 
contrast met de bekend gemaakte 
verbouwing van het Gemeentehuis 
á circa 9 miljoen."
Je vraagt je inderdaad af waar de 
gemeente mee bezig is en waarom, 
zonder de bevolking te informeren, 
begrotingsbeloften over het hand-
haven van voorzieningenniveau's 
worden verbroken. Wij vroegen het 
aan Wethouder Annemieke Schep. 
Er blijkt sprake te zijn van een proef 
die men juist geheim wilde houden. 
Schep: "Dit is een besluit van de amb-
telijke adviescommissie en geldt als 
advies aan het college. Het college 
moet er nog een besluit over nemen. 
Als het in de krant komt heeft het in 
ieder geval weinig zin om de proef 
door te zetten." Dat zou best eens 
kunnen, tenminste niet op een 
manier waarbij bewoners bewust 
onwetend worden gelaten. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd. x

'Kosten oversteekinstallaties
zijn niet meer op te brengen'

Bloemendaal doet het licht uit

Het knipperlicht bij de Haringbuys dat op proef wordt uitgezet. Men wil ook 
bezien of er slimmere installaties zijn die knipperen als er voetgangers gaan 
oversteken. De huidige installaties reageren alleen op naderende voertuigen 
(Foto: Ruud Vader).

haarlem/regio - Van donderdag 25 tot 
en met zondag 28 oktober wordt in 
het Kennemer Sportcenter in Haar-
lem de tweede editie van de '55 PLUS-
EXPO' georganiseerd. Deze speci-
ale consumentenbeurs voor senioren 
richt zich op de 700.000 inwoners 
in Noord-Holland die de 55 jaar zijn 
gepasseerd.

Al jarenlang wordt er, met veel 
succes, in de Jaarbeurshallen in 
Utrecht een beurs georganiseerd 
voor de 50-plussers. Dit succes was 
in 2011 voor de gezamenlijke oude-
renbonden in de provincie Noord-
Holland de reden om de handen in 
een te slaan en gezamenlijk een 
eigen evenement van de grond te 
tillen. "Wat in Utrecht mogelijk is 
moet zeker ook hier lukken", was 
het idee. De ANBO, KBO en PCOB 
uit Noord-Holland trekken met 
hun ruim 70.000 leden de kar van 
de '55 PLUS-EXPO'.
Haarlem heeft een rijke beurstradi-
tie. In het verleden werd jarenlang 
de 'Haarlemse Voorjaarsbeurs' geor-
ganiseerd. Eerst in het Krelagehuis 
en later in de Kennemersporthal. 
Jaarlijks bezochten tienduizenden 
mensen deze huishoudbeurs. Met 
de '55 PLUS-EXPO' in 2011 is deze 
jarenlange traditie weer nieuw 
leven in geblazen.
De '55 PLUS-EXPO' bestaat uit een 
complete huishoudbeurs met 
ruim honderd standhouders, een 
informatiemarkt en als rode draad 

amusement. Het huishoudbeurs 
gedeelte heeft een viertal thema's. 
Als eerste thema is gekozen voor 
sfeervol wonen. Op dit thema 
vindt men standhouders met 
meubels, bedden, bubbelbaden, 
sauna's, tuinspeciaalzaken en der-
gelijke. Als tweede thema is geko-
zen voor reizen. Hier worden exo-
tische vakanties maar ook leuke 
tripjes in eigenland aangeboden. 
Het derde thema is gezondheid en 
beweging. Sportscholen, voedings-
supplementen, fietsen en meer vul-
len dit thema. En als laatste thema 
is gekozen voor hobby en creativi-
teit. Hier vind men demonstraties 
en voorlichting.
Op een groot podium treden prak-
tisch continu koren, orkesten en 
artiesten op. Onder het genot van 
een hapje en drankje kan men men 
genieten, uitrusten en meezingen. 
Elke beursdag zal Fashion Plus een 
modeshow presenteren op het 
podium. Aanvang is om 11.00 en 
14.00 uur. Reserveren hiervoor is 
niet nodig.
'Het leukste uitstapje van het jaar'. 
Dat is de doelstelling van het orga-
nisatieteam. De '55 PLUS-EXPO' is 
geopend van donderdag 25 tot en 
met zondag 28 oktober van 10.00 
tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 
10,-. Leden van de ouderenbonden 
ontvangen € 4,- korting. Het Ken-
nemer Sportcenter ligt naast de ijs-
baan aan de IJsbaanlaan 4a, 2024 
AV, in Haarlem. x

Het leukste uitstapje
55 PLUS-EXPO Noord-Holland

(Publiciteitsfoto).

heemstede - De hulpdiensten zijn 
zondag aan het begin van de mid-
dag gealarmeerd voor een buiten-
brand bij het treinstation Heem-
stede-Aerdenhout. Rond 13.20 uur 
kwam de melding bij de hulpdien-
sten binnen. Brandweer en politie 
rukten daarop direct uit richting 
het station. Na enig zoekwerk werd 
het brandje gevonden. Achter de 

bewaakte fietsenstalling stond een 
fiets in de brand. Agenten hebben 
het brandje met een brandblusser 
grotendeels weten te blussen. De 
brandweerlieden hebben vervol-
gens de nog brandende kranten 
uitgetrapt. De fiets zal door de 
gemeente weggehaald worden. x

Fiets in brand gestoken

(Foto: Rowin van Diest).

aerdenhout - De afdeling Aerdenhout 
van de Vrouwen van Nu is begonnen 
aan het dertigste verenigingsjaar met 
een voordracht van één van de leden 
over haar reis naar de Noordkaap. 
De afdeling bestaat nu uit circa vijftig 
leden uit Aerdenhout en omliggende 
gemeenten.
Iedere maand wordt er een afdelings-
middag  georganiseerd, meestal in 
een ruimte van de Adventskerk in Aer-
denhout. Buiten deze bijeenkomsten 
bridgen leden met elkaar en kunnen 
zij deel uitmaken van zowel een Engel-
se als een Nederlandse leeskring. Er 
zijn ook creatieve middagen, filmoch-
tenden, er wordt geregeld samen 
gegeten en er is ook een kerstviering 
en nieuwjaarsreceptie. Alle activitei-
ten staan vermeld in de Nieuwsbrief, 
die negen maal per jaar verschijnt.
In het blad van de Vrouwen van Nu 

- Noord-Holland stond deze maand 
een uitgebreid interview met de 
Aerdenhoutse afdeling onder het 
kopje 'Engels in Aerdenhout'. Er werd 
behalve de gebruikelijke activiteiten 
ook vermeld, dat leden troostde-
kentjes voor ziekenhuizen gemaakt 
hebben en betrokken waren bij het 
plaatsen van een jubileumbankje in 
Velserbroek.
De eerstvolgende bijeenkomst is 
vrijdag 12 oktober om 14.30 uur in de 
zaal van de Adventskerk aan de Leeu-
werikenlaan 7 in Aerdenhout, waar de 
heer H. Dekker de leden wegwijs zal 
maken in de nieuwe communicatie-
ontwikkelingen zoals e-reader, apps, 
i-pats enzovoorts. Belangstellenden 
zijn welkom. Zij betalen € 2,- entree, 
dit is inclusief koffie of thee. Voor 
meer informatie kan men bellen met 
023-5243448 en 023-5377000. x

Vrouwen van Nu duiken in
communiecatiemiddelen

bloemendaal/haarlem - De verkeers-
politie heeft maandagmiddag 
tussen 14.30 en 17.30 uur een 
snelheidscontrole met de laser-
gun gehouden op de Zeeweg, in 
het gedeelte waar een maximum 
snelheid geldt van 50 kilometer 
per uur. De snelheid van ongeveer 
200 voertuigen werd gemeten en 
zeven extreme hardrijders wer-
den door de verkeerspolitie aan 
de kant gezet. Daarnaast werden 
nog twee automobilisten zonder 
gordel bekeurd. Er werd een rijbe-
wijs ingevorderd van een hardrij-
der die 108 kilometer per uur had 
gereden. Op de N208 in Haarlem 
vorderde de politie twee rijbewij-
zen in van respectievelijk een man 
en een vrouw uit Heemstede: zij 
hadden 132 en 134 kilometer per 
uur gereden waar een maximum 
snelheid geldt van 70. Daarnaast 
werden 23 hardrijders aan de kant 
gezet die de maximum snelheid 
overschreden: zij kregen allen 
direct hun bekeuring mee. x

Hardrijders
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bloemendaal - Moeilijk contact 
maken, taal letterlijk nemen, geen 
overzicht hebben, niet tegen veran-
deringen kunnen, snel overprikkeld 
zijn, enigszins houterig lopen. Het 
zijn enkele algemene kenmerken die 
zouden kunnen wijzen op een autis-
tische stoornis in meer of mindere 
mate en die nader werden bespro-
ken tijdens een lezing over autisme 
vorige week afgelopen maandag. 
De avond was georganiseerd door 
Boekhandel Bloemendaal.

door Louise Leupen

De lezing vond plaats in de boek-
winkel zelf en daar was net genoeg 
plaats voor de ruim dertig aanwe-
zigen. Rob Broersen, de eerste 
spreker, riep op tot het stellen van 
vragen tussendoor. Dit leidde tot 
veel interactie met het publiek 
waarbij ervaringen en opmerkin-
gen met elkaar werden gedeeld.
Broersen is sociaal pedagogisch 
hulpverlener en zeer deskundig 
op het gebied van autisme. Hij 
heeft al 25 jaar ervaring in het 
begeleiden van autisten. Samen 
met journalist Lise van de Kamp 
schreef hij het boek 'Met autisme 
valt goed te leven', waarin begrip 
wordt gekweekt voor de dagelijk-
se problemen waar iemand met 
autisme mee te maken heeft. Het 
boek staat vol handige en bruikba-
re tips om die problemen te kun-
nen hanteren.

Overzicht
De beste tip die Broersen kan 
geven? "Overzicht bieden! In alles", 
zegt hij overtuigd. Door alles in 
kleine stappen op te delen en uit 
te leggen wat er wanneer gaat 
gebeuren en hoe lang iets duurt, 
zal de persoon met autisme beter 
kunnen functioneren en min-
der geneigd zijn om in obsessief 
gedrag terug te vallen. Na verloop 
van tijd kunnen dan steeds grotere 
stappen gezet worden.
Tijdens de lezing werd ook beeld-
materiaal getoond dat de beleving 
van autisten duidelijk maakt. Zo 
was er een filmpje over hoe een 
autist het ervaart om een bood-
schappenlijstje af te werken in 
een winkel. Waar anderen meteen 
overzicht hebben, bekijkt de jon-
gen in het filmpje vooral onnodig 
naar details en is eerst minuten-
lang bezig om alles in zich op te 
nemen. En als iets verplaatst is in 

de winkel dan raakt hij meteen het 
totale overzicht kwijt, waardoor 
hij de rest van het lijstje niet meer 
afkrijgt.

Positieve kanten
Aan autistisch gedrag zitten ook 
positieve kanten. Door die te leren 
herkennen en te waarderen kan de 

omgang met een autistisch iemand 
zeer verrijkend zijn. Autisten zijn 
betrouwbaar, eerlijk en recht door 
zee. Ze zijn sterk gemotiveerd en 
werken door. Door hun analytisch 
vermogen hebben ze oog voor 
detail. Beroepen in de ict-wereld 
en in de rechten zijn dan ook zeer 
geschikt. Mensen denken vaak 
dat een autist de ander niet kan 
aanvoelen, maar Broersen legt uit 
dat dat helemaal niet klopt. "Als 
iemand verdrietig is voelen ze dat 
metéén aan. Maar hij moet dan de 
instructie krijgen om bijvoorbeeld 

even een zakdoekje te pakken; hij 
weet namelijk niet wat hij in zo'n 
situatie moet doen en doet daarom 
niks of doet alsof het er niet is."

Voorlichting
De andere spreker tijdens deze 
avond was Petra Dekker. Zij is moe-
der van drie jongens (één van 16 
en een tweeling van 14) die allen 
een vorm van autisme hebben in 
combinatie met ADHD. In de afge-
lopen jaren merkte ze hoe moei-
lijk het is om in de hulpverlening 
de weg te vinden. Van huis uit is 
ze ziekenverzorger, maar vanwege 
de stressvolle situatie binnen haar 
gezin is zij minder gaan werken en 
verdiepte ze zich in de vele aspec-
ten van het autisme. Die ervaring 
en kennis zet zij nu in bij het bege-
leiden van ouders die hulp zoeken 
voor hun autistische kind. Wat zij 
altijd tegen ouders zegt is: "Luister 
naar je gevoel." Ze denkt ook dat 
meer voorlichting ertoe kan bijdra-
gen dat ouders beter in staat zullen 
zijn om de problemen te verwoor-
den en dat zij op die manier betere 
beslissingen over de probleemaan-
pak zullen kunnen nemen.
Na afloop werden de sprekers 
door verschillende mensen uit het 
publiek gecomplimenteerd voor 
alle waardevolle praktijkvoorbeel-
den en tips. Kijk voor meer infor-
matie op www.robbroersen.nl en 
www.coachaut.nl. x

Over autisme
Lezing door Rob Broersen en Petra Dekker

Rob Broersen legde aan de hand van een tekening uit hoe een autist de uitdruk-
king 'aan de voet van de berg' opvat (Foto: Louise Leupen).

De winkel zat helemaal vol met geïnteresseerden, waaronder veel hulpverleners 
die met autisten werken (Foto: Louise Leupen). x

Links: Petra Dekker, coach en erva-
ringsdeskundige (Foto: Louise Leu-
pen). x

Al decennialang groeit het aantal hockeyers in onze regio. Met de komst 
van kunstgras in 1984 is deze groei nog in een verdere stroomversnelling 
gekomen.

Meer dan 50% van de leden van Rood-Wit, HBS en Bloemendaal (met een 
kleine 1500 leden ieder) is afkomstig van buiten de gemeentegrenzen. 
Toch wordt er telkens gezocht naar verdere capaciteitsverruiming juist 
binnen de gemeente Bloemendaal, terwijl alle drie de complexen zich in 
een kwetsbare natuurzone bevinden grenzend aan de beschermde binnen-
duinzoom. De Gemeente Haarlem financiert de renovatie van haar sport-
parken met het verkopen van 'overtollige' grond, die vrijkomt na conversie 
van natuur- naar kunstgras (voetbal) velden. Deze 'overtollige' grond zou 
ook ingezet kunnen worden voor de aanleg van kunstgras hockeyvelden. 
Onder anderen de Hockeyclub Zandvoort heeft een enorme ondercapaci-
teit. Waarom verzuimt de KNHB nu al jaren om een regionale wachtlijst 
in te stellen en te kijken naar uitbreiding van de kleinere clubs in de regio 
in plaats van de aandacht te concentreren op uitbreiding van de al zeer 
grote Bloemendaalse clubs?

De reeds gerealiseerde uitbreiding en verdere uitbreidingsplannen bij HBS 
en Rood-Wit stuiten op grote maatschappelijke weerstand bij natuurorga-
nisaties en omwonenden. Bij de HC Bloemendaal, mijn eigen club, is de 
situatie evenwel nog gecompliceerder. In de zomer speelt de cricketclub 
Bloemendaal op de resterende natuurgrasvelden. Het bestaansrecht van 
deze club komt in gevaar met conversie naar kunstgras. Bij de aanleg van 
de kunstgrasvelden 3 en 4 in 2004 is er een overeenkomst gesloten tussen 
omwonenden, natuurorganisaties en de hockeyclub, onder regie van de 
gemeente, waarin is vastgelegd om onder meer af te zien van verlichting 
bij deze velden op de kortere en langere termijn evenals de aanleg van 
kunstgras en verlichting op de 3 resterende natuurgrasvelden op Zomer-
zorg. Deze twee velden zijn gelegen achter het Meertje van Caprera en zijn 
aan drie zijden omzoomd door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, wat 
deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en tevens Euro-
pees Habitat gebied is. Dit unieke vergezicht over strandvlakte, water en 
opgaande duinrand is dus zelfs van boven lokaal belang.

Momenteel zijn er toch weer plannen voor verdere uitbreiding van kunst-
grasvelden en verlichting, wat getuigt van onfatsoenlijk gedrag, immers: 
'afspraak is afspraak'. De club geeft al jaren aan niet verder te willen groei-
en. Deels door intensivering van de trainingen van de kernploegen is er 
toch behoefte aan extra capaciteit in de avonduren, die 's winters verlich-
ting behoeven.
Hoe nu verder? De gemeente dient een werk commissie in te stellen, 
waarin hockey- en cricketclub, omwonenden en natuurorganisaties ver-
tegenwoordigd zijn en die onder anderen de opties van satelliet lokaties 
onderzoeken. Zo is er ruimte voor extra velden op onder meer het parkeer-
terrein naast de Tetterode sporthal in Overveen en langs de Randweg op 
het complex van het voormalige Triniteits Lyceum. Met enige creativiteit 
zijn er nog andere opties denkbaar.

De gemeente dient haar taak serieus te nemen bij het handhaven van 
eerdere convenanten. Zo wordt de convenant uit 1984, waarin minitieus 
is vastgelegd wat wel en wat niet mag ten aanzien van verstedelijking 
rond het kunstgrasveld naast het Meertje van Caprera al jaren met handen 
en voeten getreden. Tevens dient de gemeente consistentie na te streven. 
In 1987 zijn er bij HBS strikte voorwaarden opgelegd met betrekking tot 
inklapbare reklameborden. Om onnavolgbare redenen heeft een wethou-
der van de zelfde partij deze voorwaarden onlangs weer opgeheven. Bij HC 
Bennebroek heeft de gemeente dit jaar met vol enthousiasme meegewerkt 
aan de aanleg van een blauw gekleurd kunstgrasveld. Dit is een ongewenst 
precedent voor de velden elders in de gemeente. Tot slot dient de KNHB een 
centrale regionale wachtlijst in te stellen en haar focus te verleggen naar 
uitbreiding op planologisch minder kwetsbare lokaties elders in de regio.

Gijs de Jong, Bloemendaal

(GijsdeJong59@gmail.com) x

Groei van hockeysport in Zuid-
Kennemerland behoeft sturing

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Eindelijk echt 
leren

luisteren 

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl
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Hoe lang alimentatie?
De alimentatieverplichting van gewezen 
echtgenoten eindigt in principe maximaal 
12 jaar na de echtscheiding.
Vanzelf, zonder dat iemand daar iets voor 
hoeft te doen.
Dat heet “van rechtswege”.
De alimentatiegerechtigde (doorgaans 
nog steeds een vrouw maar dat wordt 
steeds vaker anders) kan de rechter wel 
vragen de alimentatieduur te verlengen.
Dat wordt alleen toegewezen als de gevol-
gen van de beëindiging van de alimentatie 
zo ingrijpend zijn dat het in alle redelijk-
heid niet aanvaardbaar is dat de alimenta-
tie wordt gestopt.

Recent heeft de Hoge Raad uitspraak ge-
daan in een geval waarin de vrouw achter 

een reden was om de alimentatieduur te 
verlengen en heeft cassatie ingesteld bij 
de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons 
land.

De Hoge Raad heeft bepaald dat bij de 
beslissing over de vraag of er reden is de 
alimentatieduur te verlengen, ook om-
standigheden mogen worden meegewo-
gen die geen enkel verband houden met 
het huwelijk. 
In welke mate dat meetelt bij de beslissing 
moet van geval tot geval worden bezien.

Kortom er is veel speelruimte en het is 
aan de advocaten om die te gebruiken.
Daarom is het zo van belang dat bij rechts-
zaken in het algemeen, maar zeker ook bij 
dit soort zaken, zoveel mogelijk feiten en 
omstandigheden worden genoemd om de 
zaak te onderbouwen.
Een sympathiek verhaal is het halve 
werk!

in de veertig was toen de scheiding werd 
uitgesproken, altijd voor de kinderen had 
gezorgd en 6 jaar na de echtscheiding ar-
beidsongeschikt is geworden.
De Rechtbank had het verlengingsver-
zoek van de vrouw afgewezen omdat de 
belangrijkste reden waarom de vrouw 
geen eigen inkomen had,  haar eigen ar-
beidsongeschiktheid was.
En dat had niets met het huwelijk te ma-
ken.
Maar in hoger beroep heeft het Gerechts-
hof anders bepaald en werd de alimenta-
tieduur  verlengd totdat de vrouw 65 jaar 
zou worden.
De man was het er niet mee eens dat de 
arbeidsongeschiktheid van de vrouw die 
was ontstaan 6 jaar na de echtscheiding, 

Uit de praktijk van mr. Lotte Castelijns, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem. www.tanger.nl

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren in 
Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Velser-
beek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.

Aston Martin V8 Vantage Coupé 56.000 km 2006
Audi A1 1.4 TFSI Automaat S-Line 24.000 km 2011
Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat S-Line 9.800 km 2011
Audi Q5 2.0 Hybrid S-Line 2 stuks 6.000 km 2011
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 3 stuks 33.000 km 2009
Bentley Continental Convertible 24.000 km 2007
Bentley Continental Convertible 54.000 km 2007
BMW 120I Cabriolet Automaat M Pakket 11.000 km 2011
BMW 520 D Touring Automaat nieuw model 35.000 km 2010
BMW 520I A Touring M Pakket 58.000 km 2010
BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007
Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren nieuw model 100 km 2012
Chrysler Crossfire 3.2 V6 19.000 km 2008
Ferrari 456 GT M 54.000 km 2001
Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009
Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio nieuw model 29.000 km 2010
Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Overland 9.000 km 2011
Jeep Wrangler 4 deurs 5 stuks 2007 - 2012 
Land Rover Defender 110 TDI 9.000 km 2008
Mercedes-Benz SLS AMG 600 km 2011
Mercedes-Benz ML 63 AMG 39.000 km 2006
Mini Cooper S 54.000 km 2008
Mini Cooper Countryman Automaat 1.600 km 2011
Porsche 991 PDK nieuw model 1.500 km 2012
Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009
Porsche 997 Turbo Tiptronic 68.000 km 2008
Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006
Porsche Boxster S Tiptronic 9.000 km 2008
Volkswagen Touareg 3.0 Hybrid Highline 25.000 km 2010

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC
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Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Draka Interfoam BV te Hillegom is producent van hoogwaardige polyether 
schuimen en richt zich vanaf het moment van oprichting in 1951 met name op 
de bedding- en meubelindustrie. Momenteel is Draka Interfoam BV een onder-
deel van The Vita Group en behoort daarmee tot de wereldleider op het gebied 
van Kunststof technologie, met dochterbedrijven in meer dan 22 landen en ruim 
8000 medewerkers. 

In Hillegom zijn zowel de productie unit alsmede het verkoopkantoor gesitueerd 
voor de West-Europese markt. Samen met 60 enthousiaste collega’s worden 
vanuit deze vestiging al onze klanten bediend en nieuwe klanten gezocht. 
Draka Interfoam BV wil graag een volgende stap maken in het verder profes-
sionaliseren en uitbouwen van haar business en dienstverlening en is daarom 
op zoek naar een enthousiaste en zeer commercieel gedreven collega voor de 
functie van:

Commercieel Medewerker Verkoop Binnendienst m/v
(fulltime 38 uur per week)

In deze hectische maar zeer afwisselende functie beheert u de bestaande 
contacten met onze (buitenlandse) relaties. Dit doet u veelal telefonisch of per 
e-mail en/of in samenwerking met onze Account Managers. Hierbij draagt u 
zorg voor:

* Het adviseren / informeren over onze producten aan klanten en prospects
* Het maken van calculaties en offertes
* De administratieve afhandeling met betrekking tot levertijden, wijzigingen, 

voorraden, tarieven, klachten, offertes, briefwisselingen etc.
* Het verwerken van de uiteindelijke orders
* Het dossierbeheer
* De nazorg voor onze klanten

Om deze uitdagende functie aan te kunnen, vragen we niet zomaar iemand. We 
willen kennismaken met een sterke en doorgewinterde professional die bewezen 
heeft zichzelf staande te kunnen houden op hectische momenten binnen een 
no-nonsense omgeving waarbij de druk om te moeten presteren soms hoog kan 
zijn. De overige functie-eisen zijn:

* Minimaal MBO werk- en /of denkniveau
* Meer dan 5 jaar succesvol werkzaam zijn in een soortgelijke functie
* Een goede rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. 
* Goede kennis (in woord en geschrift) van het Engels, Duits en Nederlands
* Het hebben van een gezonde mate van ondernemerschap en lef
* Leeftijdsindicatie 35 – 50 jaar

Draka Interfoam BV biedt voor de juiste kandidaat naast een zeer uitdagende 
functie en de kans om zich verder te ontplooien een uitstekend pakket aan 
arbeidsvoorwaarden en een prima salaris. Mocht u geïnteresseerd zijn in 
bovengenoemde functie, dan verzoeken wij u vóór 24 oktober a.s. schriftelijk te 
solliciteren. U kunt uw brief met CV zenden naar: Draka Interfoam BV, afdeling 
P&O t.a.v. mevrouw M. Siebelt, Postbus 118, 2180 AC Hillegom of via email 
naar m.siebelt@drakainterfoam.com. 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met onze 
salesmanager de heer D. Need, via 0252 – 578888

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Humanitas Zuid-Kennemerland is een afdeling 
van de landelijke vereniging Humanitas en biedt 
diensten aan van mens tot mens op divers gebied.

Voor ons project THUISADMINISTRATIE zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Coördinator (M/V)
Thuisadministratie biedt mensen steun bij het op orde brengen en houden van hun 
financiële administratie met als doel dat zij dit uiteindelijk zelfstandig kunnen. 
Bekwame vrijwilligers worden hiervoor ingezet. De coördinator is het aanspreekpunt 
voor de vrijwilligers en ondersteunt en regelt de huisbezoeken. De coördinator wordt 
begeleid door een bestuurslid.

Het is een boeiende onbetaalde functie, wel met een onkostenvergoeding. 
Spreekt bovenstaande functie u aan of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
Pieter van der Spek, tel: 06-17125112 of mail ta@hzkeo.nl. Bezoek ook onze website: 
www.humanitas.nl/afdeling/Zuid-Kennemerland-e-o
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overveen - Terwijl de muzikanten van 
Datura de straten vullen met middel-
eeuwse muziek, vermengen de geu-
ren van versgebakken brood en een 
speenvarken aan het spit zich met 
elkaar. Oude, unieke en soms bijna 
vergeten ambachten herleefden op de 
ambachtenmarkt in het centrum van 
Overveen. De markt begon afgelopen 
zaterdagochtend regenachtig maar al 
snel maakte de regen plaats voor een 
zonnetje. Gelukkig maar want deze 
markt is te leuk om als 'verregend' de 
boeken in te gaan.

door Christa Warmerdam

Bij Van Vessem & Le Patichou staat 
Ton Deegenaars in een leemoven 
desembrood te pakken. De eerste 
broodjes komen nog een beetje 
zwart uit de oven, een ovensoort 
die al meer dan 2000 jaar gebruikt 
wordt. Deegenaars: "Het leuke van 
deze oven is dat hij gemaakt is door 
klanten van onze winkel in Bloe-
mendaal. We toeren met deze oven 
langs de twaalf winkels van Van 
Vessem & Le Patichou. Het deeg 
dat we gebruiken bevat geen gist 
maar is gemaakt van natuurdesem. 
Het deeg heeft 48 uur rijping, geen 
gisting dus, achter de rug. We wil-

len met deze oven het verhaal over 
lekker en logisch vertellen. Lekker 
& Logisch producten worden zoveel 
mogelijk gemaakt van biologische 
en streekgebonden producten. Het 
staat dus voor puur natuurlijke 
grondstoffen. Het desembroodje 
dat we hier vandaag maken gaat de 
leemoven in, net als de Egyptenaren 
dat 2000 jaar geleden deden, dit is 
dus letterlijk 'brood op een hete 
steen bakken'."
Een stukje verderop staat Peter 
Boers. Op zijn kraam liggen leren 
schoenen die hij met de hand heeft 
gemaakt. De schoenen lijken zo weg 
te komen uit een middeleeuwse 
feestje. Bij de stand van 'Ons Bloe-
mendaal' wordt geprobeerd nieuwe 
donateurs te strikken. De Stichting 
zet zich in voor het cultureel erf-
goed van Aerdenhout, Bloemen-
daal, Bennebroek, Overveen en 
Vogelenzang. Een vrouw heeft wel 
interesse en geeft zich spontaan op 
als donateur. Voor een bijdrage van 
€ 23,- per jaar, wordt steun gegeven 
aan de Stichting en krijgt de dona-
teur viermaal per jaar het tijdschrift 
'Ons Bloemendaal' toegestuurd.

Bij Van Leeuwen Vleesch draait een 
varken aan een spit zijn rondjes. 
Onder het beestje brandt een vuur-
tje gemaakt van kolen. De geur is 
om te watertanden maar het publiek 
moet nog even geduld hebben want 
het vlees is nog niet gaar. Slager Cees 
Verweel legt uit: "Het spit draait al 
vanaf vanmorgen 06.00 uur, het 
varken is gevuld en gepekeld en is 
rond 13.00 uur klaar en dan kunnen 
de broodjes belegd worden met het 
vlees. We gebruiken dit spit speciaal 
voor feesten en partijen en het kan 
bij ons besteld worden."
Voor de kinderen zijn er oud-Hol-
landse spelletjes zoals het spelletje 
'klompjes gooien'. De spelregels van 
dit volksspel blijken heel eenvoudig 
te zijn, je probeert het balletje in de 
klompen te gooien. De speler met 
het hoogst aantal punten is win-
naar. Bij de touwslagerij kunnen 
kinderen zelf een touw maken. "Dit 
zijn allemaal plantenvezels", legt 
de touwslager uit. "Het is eigenlijk 
niks, maar als je het in elkaar draait 
wordt het een touw. Je kunt er dan 
bijvoorbeeld mee blik lopen, dat 
deed ik vroeger zelf ook." x

Oude, unieke en ook
vergeten ambachten

Overveense markt 'te leuk om te laten verregenen'

Kinderen konden onder anderen bij de touwslager zelf touw maken. Zouden ze 
ooit van bliklopen hebben gehoord? (Foto: Christa Warmerdam).

Alle zintuigen werden geprikkeld, ook de neus (Foto: Christa Warmerdam). x

cruquius - Een onverwacht hoog aan-
tal bezoekers bij de Open Dag van Pas-
werk in Cruquius afgelopen zaterdag. 
450 Bezoekers uit de regio ontdekten 
Paswerk binnenskamers. Zij konden 
langs twintig demonstraties op heel 
uiteenlopende bedrijfsafdelingen, 
zoals metaal, textiel, schoonmaak, 
postbezorging, grafisch, Werkdag 
dagbesteding, fietsenassemblage, 
verpakkingen, onderhoud van scoot-
mobielen enzovoorts.

De gasten keken hun ogen uit bij het 
brede werkaanbod over het enorme 
bedrijfscomplex in Cruquius. En tij-
dens de rondwandeling kon aan een 
wedstrijd worden meegedaan. Wie 
sorteert het beste de post? Wie kan 
het snelste een doos samenstellen? 
Hoeveel golfballen zitten er in een 
glazen bak? En raad de onderdelen 
van een fiets. Voor kinderen waren 
er nog meer aardige activiteiten. De 
meeste van hen staan nu met een 
foto op een heuse cover van Bobo, 
Flair of Voetbal International en een 
groot aantal kinderen is gegrimeerd 
tot vlinder, clown of piraat.
Paswerk is natuurlijk heel blij met 
het hoge aantal bezoekers. Onder 
hen onder meer familie, vrienden 
en kennissen van Paswerk mede-
werkers. Maar heel positief was 
ook de belangstelling van mensen 

die in de omgeving wonen (onder 
anderen Haarlem, Heemstede en 
Hoofddorp) en die Paswerk alleen 
kennen van er langs rijden met de 
auto. Zij konden nu eindelijk eens 
kijken wie daar nu werken en wat 
ze doen. Ruim 150 Paswerk mede-
werkers waren op hun vrije zater-
dag op hun werkplekken aan het 
werk om de bezoekers te laten zien 
waar zij aan werken. Alle vragen 
konden worden beantwoord. En 
belangrijker: ze konden met trots 
hun werkzaamheden en producten 
laten zien.
Paswerk is een sociaal bedrijf waar 
zo'n 1.000 mensen werken die op 
eigen kracht niet zo gemakkelijk 
een passende job bij een werkge-
ver kunnen vinden. Een deel werkt 
met Paswerk begeleiding bij bedrij-
ven en instellingen. Een deel werkt 
bij Paswerk bedrijven die diensten 
verlenen aan opdrachtgevers, zoals 
Paswerk Groen en Paswerk Schoon-
maak. En zo'n 600 mensen werken 
bij Paswerk bedrijven die in Cruqui-
us zijn gehuisvest. x

Veel animo voor Paswerk
450 Bezoekers tijdens Open Dag

Hoe stoer is het als je op de Open 
dag van Paswerk op een scooter van 
Paspost mag zitten? Het overkwam 
deze jonge bezoeker (Foto: Noortje 
Dalhuijsen).

rijsenhout - Zaterdag 13 oktober zet 
De Meerlanden haar deuren open 
voor alle geïnteresseerden in de 
activiteiten van het bedrijf. Die dag 
is het Open Dag op het bedrijfster-
rein aan de Aarbergerweg 41 in Rij-
senhout. Voor zowel jong als oud is 
er genoeg te zien en te beleven, zoals 
demonstraties met voertuigen of een 
energiequiz voor kinderen.

Hoofdmoot van de Open Dag zijn 
rondleidingen rondom de Vergis-
tings- en Composteringsinstallatie. 
Hier zet De Meerlanden gft-afval 
van bewoners en bedrijven om in 
onder andere groengas, waarop 
haar eigen inzamelwagens rijden.
Vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur is het 
terrein en de eind 2011 opgelever-
de Vergistings- en Composterings-
installatie in Rijsenhout geopend 
voor publiek. Bewoners kunnen 
zich aansluiten bij een rondlei-
ding en met eigen ogen zien welke 
nuttige producten De Meerlanden 
uit hun gescheiden gft-afval haalt. 
Ook zijn er demonstraties met 
inzamel- en veegwagens, shovels 
en een zoutsproeier uit de glad-
heidbestrijding. De Meerwinkel 
en het NMCH zijn aanwezig met 
informatiestands.
Op de Open Dag zijn er ook veel 
activiteiten voor kinderen; in het 
kader van de Kinderboekenweek 
leest Maurits van Huijstee tijdens 
de Open Dag voor uit zijn boek 

Diego Zonnesteek - dat ook te win-
nen is bij zijn energiequiz - en zet 
hij met kinderen een denktank op 
over duurzame energie. Er is een 
mini-bioscoop, waar iedereen kan 
zien wat er met de verschillende 
afvalstromen gebeurd. En kinde-
ren kunnen zich, nadat ze zich 
hebben laten schminken, uitleven 
op een springkussen.
Het bezoeken van de Open Dag 
en deelname aan de activiteiten is 
gratis. De Meerlanden is gevestigd 
aan de Aarbergerweg 41 in Rijsen-
hout. x

Open Dag bij De Meerlanden

Kom met eigen ogen zien hoe gft-afval 
energie wordt, doe mee aan een ener-
giequiz en meer (Publiciteitsfoto).
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen
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overveen - In de expositieruimte onder 
het gemeentehuis van Bloemendaal 
is meestal een combinatie van schil-
der- en beeldhouwkunst. Maar nu 
met burgemeester Ruud Nederveen 
als gastcurator zijn er op dit moment 
niet alleen schilderijen en beelden, 
maar is er ook grafiek, videokunst, 
fotowerk en kinetische (bewegende, 
-red.) kunst te zien. Als thema koos 
Nederveen twintig kunstenaars uit 
die invloed hebben gehad op zijn kij-
ken naar kunst en noemde de exposi-
tie daarom: 'Kijken en zien'.

door Louise Leupen

Nederveen (1956) kent heel veel 
mensen in de kunst, maar juist 
deze twintig hebben daadwerke-
lijk invloed gehad op zijn kijken. 
Elk op een eigen wijze en elk in een 
andere periode, hetgeen tegelijker-
tijd een goed tijdsbeeld geeft. Het 
is voor de eerste keer dat hun werk 
zo samen komt. Een aantal expo-
santen kent elkaar ook onderling. 
De officiële opening afgelopen zon-
dag betekende voor sommigen een 
weerzien na lange tijd. Nederveen 
genoot zichtbaar van die reünie èn 
van de situatie dat anderen elkaar 
juist voor het eerst ontmoetten: 
veel vrienden, familieleden, col-
lega's en belangstellenden waren 
allemaal gekomen en konden nu 
eens met elkaar kennismaken.

In groepjes
De expositie is met zeer veel zorg 

ingericht. Nederveen kreeg daar-
bij hulp van de Comitéleden van 
Achter de Zuilen en van Antoinette 

Reuten, galeriehoudster in Amster-
dam. Als je binnenkomt valt je oog 
op 'Keesje' een portret van een boos 
jongetje gemaakt door Vanessa Jane 
Phaff. Van haar komt ook 'Eva', een 
boze bruid. "Er zit iets heel onver-
wachts in, die weerspannigheid 
vind ik ongelofelijk leuk", vertelt 
Nederveen. Alles is op onderwerp 
gegroepeerd, maar voordat je dat 
door hebt zit je al helemaal in het 
verhaal dat je als kijker op je eigen 
manier erbij ervaart. Er is ook een 
cluster met zelfportretten van Rem-
brandt; bewerkte foto's die steeds 
twee gezichtshelften uit verschil-
lende periodes combineert. Op 
ooghoogte kijken ze je aan. Bij deze 
serie sta je ook oog in oog met een 
portret van Wilhelmina, uitgevoerd 
in brons. Het is gemaakt door Peter 
Roovers, een oom van Nederveen 
en de beeldhouwleraar van prinses 
Beatrix.

Opleidingen
Op aanraden van deze oom volg-
de Nederveen na zijn middelbare 

Kijken en zien
Burgemeester stelt expositie samen

Eja Siepman van den Berg (de kunstenaar van de twee bronzen naakten op de 
tentoonstelling) en burgemeester Ruud Nederveen voor de twee grote portret-
ten (acryl op linnen) die Henriëtte van 't Hoog in het verleden van hen maakte 
(Foto: Louise Leupen).

Twee (recente) zeefdrukken 'Ode aan de vrouw' van Willem Snitker, Nederveens 
voormalig tekenleraar op de middelbare school, het Hageveld College in Heem-
stede. Snitker (geb. 1938) gaf daar 25 jaar les. Wat hij zich van Nederveen kan 
herinneren? "Hij viel mij meteen op. Je voelt direct of iemand, zeker als die als 
kind in de klas komt, iets kan of niet, of die iets in zijn mars heeft. Het is altijd 
een aantal leerlingen dat je je herinnert. Het merendeel verdwijnt in de grauwe 
massa, maar Ruud Nederveen was beslíst geen jongetje dat anoniem zou ver-
dwijnen in de grauwe massa; wat hij ook later zou gaan doen, hij zou altijd van 
zich laten horen." Snitker vond het 'ontzettend leuk' dat Nederveen aan hem 
heeft gedacht bij dit thema (Foto: Louise Leupen). x

Kunst is niet partijgebonden. Van links naar rechts Ton Bruggeman (CDA), Alice 
Jeltes (D66), Annemieke Schep (D66), Richard Kruijswijk (GroenLinks) en Martin 
van de Bunt (VVD) waren ook aanwezig op de opening en staan hier voor werk 
van Machteld van Buren, 'Yellow', acryl op papier (Foto: Louise Leupen). x

heemstede - Landschap Noord-Hol-
land, eigenaar van De Overplaats in 
Heemstede, is gestart met de bouw 
van de Overplaatskoepel. De afgelo-
pen maanden heeft de stichting veel 
tijd en energie gestopt in het herstel-
len van deze cultuurhistorisch waar-
devolle plek. De Overplaats is ooit 
aangelegd als 'overtuin' van De Har-
tekamp. Door het herstel vormen de 
twee gebieden weer een eenheid. De 
bouw van de Overplaatskoepel is het 
slotstuk van een groots herstelplan 
voor deze buitenplaats.

In de zichtas vanaf de Hartekamp 
over de Overplaats stond op een 
duin ooit een theehuis. Door 
vandalisme is het gebouw verlo-
ren gegaan. Een enorm verlies 
voor deze markante plek. Land-
schap Noord-Holland schreef een 
prijsvraag uit voor een nieuw en 
eigentijds ontwerp. De opdracht 
was: creëer een plek waar mensen 
kunnen genieten van de prachtige 
omgeving. Andere belangrijkste 
voorwaarden waren onder anderen 
duurzaamheid, het ontwerp moet 

passen op de plek en het ontwerp 
moet de historische betekenis van 
de Overplaats benadrukken. Dit 
leverde tientallen fascinerende, 
spannende, romantische en vooral 
mooie inzendingen op.
In 2011 koos een vakjury het win-
nend ontwerp: Mijmer en Focus van 
Inbo uit Rotterdam. Het jurycom-
mentaar: ''Het ontwerp refereert 
aan de rijke en lange geschiedenis, 
besteedt aandacht aan duurzaam-
heid en past helemaal bij de sfeer 
van deze plek. Met dit ontwerp trekt 
de zichtas vanaf de Hartekamp naar 
De Overplaats weer als vanouds alle 
aandacht."
Met financiële hulp van fondsen en 
Beschermers van Landschap Noord-
Holland kan de bouw nu beginnen. 
De voorbereidende werkzaamhe-
den starten al in september. De 
bouw zal volgens planning medio 
november afgerond zijn. De bouw 
zal nauwelijks overlast veroorza-
ken. Meer informatie is te vinden 
op www.landschapnoordholland.
nl/gebied/overplaats. x

Slotstuk van de Overplaats
Bouw koepel van start

Het winnende ontwerp van de nieuwe koepel voor De Overplaats (Artist Impres-
sion).

school de opleiding tot beeldhouwer 
in Maastricht, waar de nadruk op de 
ambachtelijke kant lag. Nederveen 
heeft daarna nog meer opleidingen 
gedaan. Zo wilde hij vervolgens een 
sterker theoretisch kader hebben 
en ging daarom theologie stude-
ren in Nijmegen. Het bestuurlijke 
zat er in zijn studententijd al in: 
bij de Liberale Jongeren werd hij al 
klaargestoomd om de politiek in te 
gaan, maar zelf vond hij zich daar 
nog te jong voor. Hij koos toen voor 
de dansacademie in Rotterdam, 
een àndere kunstdiscipline, maar 
hij had er wel veel aan dat hij een 
beeldhouwachtergrond had: "Dan 
leer je heel goed massa's te stapelen 
en als choreograaf ben je daar ook 
mee bezig, alleen doe je dat dan ook 
nog eens over een tijd-as."
In de periode die volgde vond Neder-
veen dat er te veel kunstprojecten 
de mist ingingen omdat die orga-
nisatorisch en financieel niet goed 
geregeld waren. Hij ging toen met 
heel veel kunstenaars aan de slag 
om hun eigen bedrijfsvoering te 
versterken en ontwikkelde -als één 

van de eersten- een bedrijf daarin, 
en deed dat tien jaar. Na dat eigen 
bedrijf ging hij rechten studeren, 
in Amsterdam. Pas later, en na in 
Sarajevo de rassenrellen te hebben 
meegemaakt, was voor hem het 
moment aangebroken om politieke 
verantwoordelijkheid te zoeken en 
kwam in 2002 in de Amsterdamse 
raad en werd in 2009 burgemeester 
van Bloemendaal.

Tentoonstelling
Al deze opleidingen en maatschap-
pelijke ervaring lopen als een 
natuurlijke stroom door Neder-
veens leven. In de tentoonstelling 
komt dat ook tot uitdrukking: het 
grijpt allemaal in elkaar en voert je 
mee. Waarheen? Dat laat hij aan de 
kijker over.
Deze tentoonstelling is te zien tot 
en met zondag 28 oktober. Ope-
ningstijden zijn donderdag tot en 
met zondag van 13.00 tot 16.00 uur. 
De ingang is aan de achterzijde van 
het gemeentehuis aan de Bloemen-
daalseweg 158 in Overveen. De toe-
gang is gratis. x

bloemendaal - Op zondag 14 okto-
ber wordt een lezing gegeven in De 
Kapel aan de Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal door drs. H.C. Moolenburg 
met als thema Verschillende wortels 
in de cultuur.
Wat is de wortel van de Europese 
cultuur? Het Judeo-Christendom. 
Wat is de wortel van het Judeo-Chris-
tendom? De Bijbel. Wat is de wortel 
van de Bijbel? Het boek Genesis. 
Wat is de wortel van het boek Gene-
sis? De openingszin. In den beginne 
schiep God de hemel en de aarde. 

Die zin is dus als het zaadje van een 
mammoetboom als je ziet wat er uit 
gegroeid is.
Kan dat in een kwartiertje worden 
behandeld? Zeker niet. Een half 
uurtje dan?Nee. Drie kwartier? Zeker 
ook niet, maar dat is alle tijd die er 
si en er kan dus een leuk beginnetje 
worden gemaakt. Zoals gebruikelijk 
kan men na afloop vragen stellen 
aan de spreker. De lezing begint om 
10.30 uur. Zie ook www.dekapel-
bloemendaal.nl. x

Wortels in de cultuur
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Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

voor € 15,00 excl. BTW
Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beindorp
www.centmeubelen.nl
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VIP op de Veluwe!

119
Wat is Nederland toch prachtig! 
Pharos Reizen van ANWB heeft een 
zeer aantrekkelijk arrangement voor u 
samengesteld, midden op de Veluwe! 
Lekker fi etsen en wandelen door de 
bossen! Of maakt u een uitstapje naar 
Paleis Het Loo of Nationaal Park De Hoge 
Veluwe? Bovendien geniet u tijdens 
dit arrangement van een heuse VIP-
behandeling. Kortom: 3 dagen heerlijk 
ontspannen!

Uw verblijf
U verblijft in Bilderberg Résidence Groot 
Heideborgh, een luxueus hotel dat prachtig 
is gelegen midden in de bossen.  Het hotel 
heeft vele faciliteiten, waaronder een wellnes-
scentrum, een grand café, een restaurant en 
een proefl okaal. Uw hotelkamer heeft een 
sfeervolle uitstraling en heeft een separaat zit- 
en slaapgedeelte. De inrichting is een mix tussen 
modern en klassiek.

Inbegrepen
• 2x overnachting in een suite
• 2x Bilderberg ontbijt
• 1x driegangendiner (2e avond) 
• op zaterdag een wandeling met de 
 boswachter 
• VIP-behandeling (o.a. lekkernijen en 
 fles wijn op de kamer, late check-
 out, om 17.00 uur) 
• gebruik zwembad, sauna en Turks 
 stoombad

Prijzen
01/11-31/12 129
01/01-01/04 119

Kinderkorting (bij 2 volbetalen-
den op de kamer)
Kids van 0 t/m 3 jaar: gratis
Kids van 4 t/m 11 jaar: 50% korting

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reser-
veringskosten en kosten 
Calamiteitenfonds.

3-daags arrangement
zoek & boekcode 36601

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 36601

heemstede - Stel je voor dat prins 
Friso door middel van vrije energie 
uit zijn coma kan worden gehaald 
en compleet kan herstellen. Mehran 
Keshe zegt dat hij via het Belgische 
koningspaar dit aanbod heeft gedaan 
aan het Nederlandse Koninklijk huis. 
Over een bijzondere lezing die adem-
loos wordt gevolgd door een kleine 
honderd bezoekers uit binnen en 
buitenland. Voor de meesten van hen 
is Keshe een genie.

door Ruud Vader

Iranees Keshe staat aan het hoofd 
van een internationale stichting, 
de Keshe Foundation. Die houdt 
zich bezig met wereldvrede, men-
selijk welzijn en andere uitdagin-
gen waarmee de moderne mens 
geconfronteerd wordt. De voorma-
lige zakenman en nu wetenschap-
per op het gebied van vrije energie, 
heeft universele principes ontwik-
keld waarmee hij kan helpen om 
de opwarming van de aarde tegen 
te gaan, om schone en goedkope 
energie op te wekken en een einde 
te maken aan schaarste van voed-
sel en water op de wereld. Als vol-
doende landen gaan meewerken 
aan de toepassing van de Keshe 
principes zal dat uiteindelijk resul-
teren in  wereldvrede, want de 
volkeren hoeven dan niet meer te 
strijden om schaarse grondstoffen. 
Iedereen heeft dan immers al van 
alles genoeg.

Dienstbaar
In Nederland wordt Keshe en zijn 
Foundation vertegenwoordigd 
door de stichting De Lezing in 
Voorhout. Op hun website staat: 
"Mehran Keshe, voor de één een 
dromer, voor de volgende een per-
soon die een mooiere toekomst 
voorspiegelt en voor de ander een 
man die zijn waarheid leeft in een 
wereld die zijn waarheid (nog) niet 
begrijpt."
De stuwende kracht achter DeLe-
zing.nl is Desiré Blok die een eigen 
praktijk heeft als holistisch thera-
peut en die, volgens haar website: 
"Is gaan beseffen dat een groter 
publiek kan profiteren van een 
breder begrip op het gebied van 
holistische therapie, natuurwetten 
en inzicht in je zelf. Ze is begonnen 
met het opzetten van een website 

en met het organiseren van lezin-
gen."
Terwijl ze daarmee bezig is reist 
Keshe zelf de hele wereld af om via 
ambassadeurs landen te bewegen 
tot medewerking aan zijn plan-
nen. Hij vertelt over meevallers en 
tegenvallers. In Canada overkwam 
het hem dat zijn apparatuur werd 
verzegeld en hij zelf op bevel van 
het staatshoofd het land werd uit-
gezet. De ambassadeur van een 
Afrikaans land benaderde hem om 
zijn patenten op vrije energie van 
hem te kopen. Keshe: "Dat hoeft 
niet, de patenten zijn al van u. Ik 
heb ze namelijk voor algemeen 
gebruik vrij gegeven."
Heeft Keshe geen last van tegen-
werking bij zijn missie, wil iemand 
uit de zaal weten. Keshe: "Nee, 
tegenwerking krijg je altijd als je 
met nieuwe revolutionaire uitvin-
dingen komt. Dat overkwam ook 
wetenschappers die in de middel-
eeuwen beweerden dat de aarde 

niet plat maar rond was. Ze werden 
verketterd, net zoals sommigen mij 
nu verketteren. Ik zit daar niet mee 
en heb er geen last van. Mijn taak 
op aarde is om dienstbaar te zijn en 
mijn inzichten uit te dragen. Daar 
ga ik gewoon mee door."

Coma
Plasma technologie kan, zegt 
Keshe, gebruikt worden om inhe-
rente krachten in een lichaam los 
te maken, zodat het van binnen 
uit kan herstellen van kwalen. Hij 
vertelt hoe hij een tijdje geleden 
in België een vrouw die al drie 
maanden in coma lag daaruit heeft 
kunnen halen: "Daarna had ik nog 
een week nodig om haar spieren 
en functioneren weer op gang te 
krijgen." Of hij dan misschien iets 
kan doen voor prins Friso, wil een 
bezoeker weten. Die werd op 17 
februari dit jaar bedolven door een 
lawine. Keshe: "Ik ben op de hoogte 
van de situatie van jullie prins en 
heb via het Belgische koningspaar 
aan het Nederlandse koningshuis 
aangeboden om te helpen. Dat is 
nu zes weken geleden, maar ik heb 
nog geen reactie gehad."
Veel van de beweringen van Keshe 
zijn voor deze krant niet te verifi-
eren. Maar dat geldt niet voor het 
aanbod via het Belgische konings-
huis, zodat we daar de vraag heb-
ben uitgezet of dit inderdaad door 
Keshe is gedaan. Na een paar dagen 
meldt het kabinet van het konings-
huis dat de Vorsten de heer Keshe 
inderdaad hebben gesproken. Ze 
hadden hem toevallig in een win-
kel ontmoet in de Ardennen. Maar 
het koninklijk paar vindt dat het 
niet aan hen is om te oordelen over 
zijn kwalificaties. Hun advies: "Als 
hij een voorstel wil doen moet 
hij dat rechtstreeks in Nederland 
doen."
Lezers die meer over en van Keshe 
willen weten kunnen zijn website 
bezoeken (www.keshefoundation.
org). Op 19 oktober geeft hij weer 
een lezing in Heemstede over 'Nieu-
we oplossingen voor de aardse pro-
blemen'. De lezing is in het Engels. 
Aanmelden kan via delezing.nl. x

Gezondheidstoepassingen van vrije
energie kunnen revolutionair zijn

Lezingen van Mehran Keshe in Heemstede

Mehran Keshe temidden van zijn Nederlandse team. Van links naar rechts Ries 
(techniek), Trix (vertaalster van de website en gastvrouw), Desiré Blok (stu-
wende kracht), Mehran Keshe en Henk (logistiek en administratie) (Foto: Ruud 
Vader).

heemstede - Eens in de drie jaar kent de 
Heemsteedse Kunstkring de Minerva-
cultuurprijs toe. Deze prijs is bedoeld 
als waardering en/of stimulans voor 
culturele prestaties en initiatieven in 
de gemeente Heemstede en bestaat 
uit een geldbedrag van € 1.000,-.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de Heemsteedse Kunstkring op 6 
januari 2013 zal de prijs voor de 
achtste keer worden uitgereikt. In 
1994 was de eerste winnaar beel-
dend kunstenaar en galeriehou-
der Willem Snitker. Daarna volg-
den de toenmalige dirigent van 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest  Iman Soeteman (1996), de 
artistiek directeur van het Oude 
Slot van destijds Juliska Kok (1998) 
en archivaris Hans Krol (2000). De 
namen van pianiste Mariana Izman 
(2003), de dirigent van het Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede Bert 
Steinmann (2006) en componist en 
dirigent Cees Thissen (2009) maken 
de lijst van hen aan wie deze blijk 
van waardering tot nu toe ten deel 
is gevallen, compleet.
In aanmerking komen personen 
of organisaties die op enigerlei 
wijze door uitingen op het gebied 
van theater, muziek, literatuur en 
beeldende kunst  een bijzondere 
bijdrage aan het culturele leven in 
Heemstede hebben geleverd. Daar-
naast bedoelt deze prijs jongeren in 
Heemstede tot culturele uitingen 
te stimuleren, zodat nominaties 
van deze doelgroep eveneens met 
belangstelling tegemoet worden 
gezien.
Er is een commissie samengesteld 
die de voordracht voor de toeken-
ning van de Minerva-cultuurprijs 

2012 zal opstellen. In deze commis-
sie hebben zitting genomen Nera 
Otsen, oud-wethouder van cultuur 
in de gemeente Heemstede, Sjaak 
Struijf, directeur van Casca, waar-
onder Theater de Luifel ressor-
teert en Annelies van Bruinessen, 
bestuurslid van de Heemsteedse 
Kunstkring.
Suggesties voor kanshebbers op 
deze prijs zijn zeer welkom en kun-
nen tot 15 november 2012 worden 
ingediend. Het correspondentie-
adres van de Minervacommissie is 
Asterlaan 54, 2111 BJ in Aerden-
hout. E-mail: annelies@heemsteed-
sekunstkring.nl. x

Minerva-cultuurprijs 2012
Aanbevelingen van harte welkom

bennebroek - Groei & Bloei afde-
ling Bennebroek start op vrijdag 
19 oktober het seizoen 2012-2013 
met een diapresentatie van Cor 
van Gelderen, getiteld 'Kleur in de 
Herfst'. Cor van Gelderen van de 
PlantenTuin Esveld in Boskoop is 
een vurig pleitbezorger van onbe-
kende tuinjuweeltjes. De bekende 
Japanse esdoornverzameling in 
Boskoop, maar ook zijn fotorei-
zen voor de plantenboeken over 
Hydrangea, Acer en Viburnum, 
leverden hem de nodige inspira-
tie voor een verrassende verschei-
denheid aan planten die hij in zijn 
dialezing zal presenteren. Ook 
vertelt hij van alles over de toe-
passing van die planten. De avond 
wordt gehouden in Het Trefpunt 
van de Protestantse Kerk aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek, 
aanvang is 20.00 uur en de entree 
is gratis. x

Kleur in de Herfst

heemstede - Tot en met 27 oktober 
exposeren de volgende kunste-
naars bij galerie Het Kunstbedrijf: 
Ans Smits met realistische schil-
derijen, Hans van Haastert met 
beelden van hout, Jaap Nierop met 
artprints, Elly van den Eertwegh met 
abstracte schilderijen en Willem 
Wansum met popart. De galerie aan 
de Raadhuisstraat 56a in Heem-
stede is geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 13.00 tot 
17.30 uur.
Zie ook www.hetkunstbedrijf.nl. x

Het Kunstbedrijf

(Publiciteitsfoto).
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Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00

regio - De provincie Noord-Holland 
wil gemeenten helpen bij het ver-
sterken van de lokale en regionale 
bestuurskracht. Steeds meer over-
heidstaken worden bij gemeenten 
neergelegd, omdat deze bestuur-
slaag het dichtst bij de burger 
staat en het beste kan inspelen 
op lokale behoeften. De provincie 
vindt het belangrijk dat gemeen-
ten over voldoende bestuurskracht 
beschikken om deze taken voor hun 
inwoners goed te kunnen uitvoeren. 
Door rijksbeleid is versterking van 
bestuurskracht door middel van 
fusie van gemeenten niet de meest 
voor de hand liggende oplossing.

door Michiel Rehwinkel

In de eerste plaats is het een 
verantwoordelijkheid van de 
gemeenten zelf om te zorgen dat 
zij voldoende bestuurskracht heb-
ben, eventueel in een regionaal 
samenwerkingsverband. In aan-
vulling hierop stelt de provincie 
voor om de gemeenten te helpen 
bij versterking van de bestuurs-
kracht door een aantal acties.

Reflectie
Een eerste actie is reflectie op 
de eigen bestuurskracht. De pro-
vincie wil gemeenten, eventueel 
financieel, stimuleren om met 
enige regelmaat een bestuurs-
krachtmeting te doen.

Samenwerkingsagenda
Daarnaast kunnen gemeenten in 
een regio hun bestuurskracht ver-
sterken met een regionale samen-
werkingsagenda. Door gemeente-
raden hierbij te betrekken neemt 
de democratische legitimatie hier-
van toe. De provincie wil regio's 

ondersteunen bij het opstellen 
van een samenwerkingsagenda.

Intensiever samenwerken
Gemeenten kunnen intensiever 
samenwerken door  taken over te 
dragen aan een andere gemeente 
of een gemeenschappelijk orgaan. 
De gemeenteraad blijft aan-
spreekbaar en verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de overge-
dragen taken. De provincie dringt 
er op aan dat gemeenten in een 
regio dezelfde partners kiezen bij 
samenwerking, zodat de samen-
werkingsrelatie duurzaam is.

Herindelingen
Samenvoegen van gemeenten is 
een onomkeerbare vorm van ver-
sterking van de bestuurskracht 
en een ingrijpend proces. Het rijk 
verwacht van gemeenten dat als 
herindeling noodzakelijk blijkt, 
zij de regio betrekken en werken 
aan regionaal draagvlak. De pro-
vincie bewaakt dat gemeenten 
een zorgvuldig proces doorlopen 
en het regionaal belang belichten 
in herindelingsprocedures.

Notitie
De komende periode zal Elvi-
ra Sweet, gedeputeerde voor 
gemeentelijke samenwerking, 
gesprekken voeren met alle 
regio's in Noord-Holland: Kop van 
Noord-Holland, regio Alkmaar, 
West-Friesland, IJmond, Zaan-
streek-Waterland, Zuid-Kennemer-

land, Amstelland-Meerlanden en 
de Gooi en Vechtstreek.
In de notitie 'Bestuurskrachtige 
regio's in Noord-Holland' wordt 
per regio aangegeven wat de pro-
vincie Noord-Holland gaat doen. 
De notitie wordt naar alle Noord-

Hollandse gemeenten gestuurd 
voor een reactie en zal worden 
besproken in Provinciale Staten 
in commissieverband. De notitie 
is te downloaden via www.noord-
holland.nl/web/Bestuur/Bestuurs-
kracht.htm. x

Provincie wil bestuurskracht van
gemeenten en regio's versterken

Fusie niet meest voor de hand liggende oplossing

bennebroek - Welzijn Bloemen-
daal organiseert op maandag 
15 oktober een voorlichtingsbij-
eenkomst over het WMO-Loket. 
De bijeenkomst is bedoeld 
voor mantelzorgers (ook jonge 
mantelzorgers). Zij zorgen 
voor iemand die niet meer vol-
doende zelfstandig kan func-
tioneren, maar uiteraard zijn 
ook andere geïnteresseerden 
welkom die meer willen weten 
over de mogelijkheden om lan-
ger thuis te blijven wonen. Voor 
wie graag naar deze bijeenkomst 
wil komen maar degene waar hij 
of zij voor zorgt niet alleen thuis 
wil laten, kan men bij Welzijn 
Bloemendaal een betrouwbare 
vervanger inschakelen. De bij-
eenkomst vindt plaats aan de 
Bennebroekerlaan 5 in Benne-
broek. Aanmelden is mogelijk 
via 023-5845300. x

Voorlichting
WMO-Loket

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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santpoort-noord - Op vrijdag 12 
oktober om 20.00 uur zijn de pianis-
tes Aafje van Gemert en Isabelle van 
Dooren te gast in 't Mosterdzaadje. 
Zij spelen quatre-mains en sole-
ren in muziek van Schubert, Bach, 
Brahms en Debussy.

door Paula Blom

De componisten in het programma 
zijn met een rode draad van inspi-
ratie en bewondering aan elkaar 
verbonden. Zo was Brahms een 
groot bewonderaar van Schubert 
en Bach. Debussy groot liefhebber 
van Brahms en Bach. En Schubert 
bewonderde velen, maar dacht 
nogal minzaam over zichzelf. Iets 
wat bijna niet geloven is als je de 
Fantasie voor vier handen hoort 
waarmee het concert geopend 
wordt. Muziek waar iedereen wel 
van moet houden.
Brahms schreef over Schubert: 
"Mijn liefde voor Schubert is een 
grote liefde, waarschijnlijk omdat 
zijn stukken niet tijdsgebonden 
of vluchtig zijn. Voor mij is hij als 
een kind van de goden, die met 
de donder van Jupiter speelt. Hij 
speelt in zulke regionen, op zo'n 
hoogte, dat anderen hem niet kun-
nen evenaren." Debussy schreef 
over Bach: "Bach, de Onze Lieve 

Heer van de muziek tot wie elke 
componist zou moeten bidden 
alvorens aan het werk te gaan, 
om zich voor middelmatigheid te 
behoeden."
Aafje van Gemert studeerde 
met onderscheiding af aan het 
Utrechts Conservatorium. Zij is 
pianiste van de Internationale Lied 
Masterclass in Amsterdam en het 
Project Orkest Utrecht. Isabelle 
van Dooren studeerde in Utrecht 
en Milaan. Zij maakt muziekthea-
tervoorstellingen en werkt samen 
met zangers en instrumentalis-
ten. Zij organiseert concerten in 

haar studio in Utrecht.
't Mosterdzaadje is te vinden 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. De toe-
gang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie www.
mosterdzaadje.nl. x

Van een kind van de goden tot
onze Lieve Heer van de muziek

De mooiste pianowerken

Aafje van Gemert en Isabelle van Doo-
ren spelen quatre-mains én soleren 
(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 14 okto-
ber om 15.00 uur treden in 't Mosterd-
zaadje op de celliste Yulia Kharitano-
va, de klarinettiste Ryanne Hofman en 
de pianist Sergey Smirnov. Een trio 
van grote klasse. Op het programma 
staan Schumann, Beethoven, Poulenc 
en Brahms.

door Paula Blom

De oorspronkelijk uit Rusland 
komende celliste vervangt in dit 
concert Willem Stam. Niet de eer-
ste de beste. "Het is een geweldige 
collega en ik weet zeker dat het 
een enorm succesvol concert met 
Yulia gaat worden", zo laat Willem 
Stam weten. De oorspronkelijk uit 
Minsk afkomstige sterpianist Ser-
gey Smirnov weet zich zo omringd 
door twee mooie en grote talen-
ten. Ryanne Hofman ontving Cum 
Laude  haar 'Master' klarinet en bas-
klarinet. Ze werkt bij verschillende 
orkesten en ensembles en is inter-
nationaal een graag geziene gast op 
festivals. Zij is basklarinettiste van 
het New European Ensemble, dat 
bestaat uit jonge topmusici uit heel 
Europa. Ryanne en Sergey stonden 
dit jaar samen in Minsk op het podi-
um van de Filharmonie.
Van Schumann worden de Fanta-
siestücke voor klarinet en piano 
uitgevoerd. Sfeervolle en geliefde 
muziek uit 1849 die hij zelf de titel 
'Nachtstücke' gaf. Beroemd is het 
'Gassenhauer' Trio van Beethoven. 
Na de pauze de klarinetsonate van 

Poulenc. Het was het laatste wat hij 
schreef en droeg het op aan zijn col-
lega en vriend, de componist Arthur 
Honneger. Het werd voor de eerste 
keer uitgevoerd door Benny Good-
man en Leonard Bernstein in 1963 
op de begrafenis van Poulenc zelf. 
Tot slot smelten de klanken van kla-
rinet, cello en piano in elkaar bij het 
Trio in A mineur van Brahms. Een 
hoogtepunt uit de Duitse roman-
tiek.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
Vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. De toegang is vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. x

Een ijzeren repertoire
En een trio van grote klasse

Sergey Smirnov weet zich zondag omringd door twee mooie en grote talenten 
(Foto: www.ovmfotografie.nl).

Want geloof ons: naast Ryanne (foto) 
is ook Yulia een schoonheid (Publici-
teitsfoto).

heemstede - Charlie Siem, één van de 
spannendste klassieke musici van dit 
moment komt op woensdag 17 okto-
ber naar Heemstede. De sterviolist 
uit Londen is momenteel op tournee 
in Nederland.

Siem staat op het punt internatio-
naal door te breken, heeft een pla-
tencontract bij Warner Classics, een 
guarneri viool uit 1735 in bruikleen 
en een grote schare fans die zich 
'Charlies Angels' noemt. Charlie 
heeft tevens een grote interesse in 
mode en verscheen in tal van maga-
zines, waaronder de Vogue. De gere-
nommeerde fotograaf Mario Testi-
no zegt: "Charlie Siem brengt een 
frisheid in de wereld van klassieke 
muziek, met zijn eigentijdse look 
en beheersing van de viool, zorgt 
deze combinatie voor een boeiend 
spektakel."
Charlie Siem wordt bijgestaan door 
pianiste Caroline Jaya-Ratnam. Op 
het programma staan Bach (Sona-
ta no.1 for solo violin in g minor 
BWV1001), Dvorák (Vier Romanti-
sche stukken op.75), Strauss (Sona-

te in E flat major op.18) en Bazzini 
(La Ronde des Lutins op.25).
Aanvang woensdag 17 oktober is 
20.15 uur in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede. 
Reserveren van kaarten á € 21,50 
is mogelijk via www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626. x

Lust voor oor en oog
Charlie Siem in de Oude Kerk

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Voor het tweede concert 
van het elfde seizoen Jazz in Zand-
voort is zondag 14 oktober Philip 
Paar te gast. Philip Paar is een zanger 
in de grote traditie van vocalisten 
als Frank Sinatra, Perry Como, Tony 
Bennet en Mel Tormé, maar dan wel 
met een eigen geluid, presentatie en 
uitstraling. Philip won diverse jazz-
prijzen, onder anderen de Conamus 
Award en de 'Keytown Award' als 
beste solist van het jazzfetsival in 
Leiden. Als gastsolist heeft hij opge-
treden met de Skymasters en het 

Metropole Orkest. Het 11e seizoen 
in de serie 'Jazz in Zandvoort' staat 
weer op punt van beginnen. Philip 
wordt deze middag bijgestaan door 
Johan Clement - piano, Vincent Kui-
per - bas en Kim Weemhoff - slag-
werk. Aanvang is 14.30 in Theater 
de Krocht aan de Grote Krocht 41 
in Zandvoort. Kaarten kosten € 15,- 
(studenten betalen € 8,-). Reserve-
ren is mogelijk via 023-5310631 en 
www.jazzinzandvoort.nl. x

Maar met een eigen geluid

(Archieffoto).

heemstede - Op zondag 14 oktober 
om 15.00 uur in de Bavokerk in 
Heemstede kan men luisteren naar 
en genieten van koormuziek uit de 
veertiende tot en met de twintigste 
eeuw, die spraakmakend genoemd 
kan worden. Soms leidde deze kwa-
lificatie tot mythevorming, doordat 
de waarheid bij overlevering steeds 
wat mooier werd gemaakt, zoals de 
Missa Papae Marcelli van Palestrina 
(1525-1594): Palestrina zou door dit 
werk de redder van de katholieke 
kerkmuziek zijn geweest.
De middeleeuwse componist Guil-
laume de Machaut schreef de eerste 
meerstemmige mis in de muziek-
geschiedenis. Arcadelt stond met 

zijn madrigalen aan de basis van de 
latere opera en de Sermisy aan die 
van het chanson. Janequin oogstte 
bewondering met zijn imitaties van 
vogelgeluiden. In zijn madrigalen 
verkende Don Gesualdo da Venosa 
de grenzen van heersende compo-
sitieregels. Het Miserere van Allegri 
kwam op een bijzondere manier in 
de openbaarheid en de componist 
Ernst Toch zette topografie op noten.
Al met al bijzondere werken van 
bijzondere componisten, ten gehore 
gebracht door vocaal ensemble Sola-
Re-Sonare onder leiding van diri-
gent Joop van Goozen. De toegang 
bedraagt € 15,-. x

Spraakmakende koormuziek

bloemendaal - Op zondag 14 oktober, 
om 16.00 uur, klinkt in de Bloemen-
daalse Dorpskerk aan het Kerkplein 
1 'Muziek recht uit het hart van Klein 
Azië'. Esra Isguzar zingt Anatholische, 
Koerdische en Armeense liederen. Zij 
wordt begeleid door Mutlu Kizilgedik 
op de baglama (Arabische luit).

door Michiel Rehwinkel

Hun opleiding in hun vader-
land, respectievelijk literatuur 
en muziek, hebben zij moeten 
opgeven, maar hier in Nederland 
konden zij verder met hun studie 
én hun leven dankzij de Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF 
in samenwerking met het Dorrie 
Stoop-Fonds. Esra en Mutlu tre-
den regelmatig op. Het UAF en het 
DSF kennen hun warme en soms 
ontroerende geluiden, nu de rest 
van Nederland nog... Het podium 
van de Dorpskerk is voor hen.
De toegang bedraagt € 12,-. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Boekhandel Bloe-
mendaal en de Primera in Over-
veen. Gezamenlijk met het UAF 
en het DSF zorgen de Vrienden 
van de Dorpskerk voor een warm 
onthaal. Zie ook www.dorpskerk-
bloemendaal.nl. x

Muziek recht uit het
hart van Klein Azië

bloemendaal - Als inhaalconcert 
voor 1 april jongstleden toen zij 
verhinderd was, treedt zondag 14 
oktober aanstaande de pianiste en 
zangeres Anke Angel op in Grand 
Café de Rusthoek aan de Bloemen-
daalseweg 141 in Bloemendaal. Zij 
zal het publiek verrassen met een 
mix van boogie-blues-en swingmu-
ziek. Momenteel toert Angel over 
de hele wereld met haar show 
'the Boogie Lady' (www.ankean-
gel.com). De ritmesectie zal ver-
der bestaan uit bassist Harm van 
Sleen en drummer Nanning van 
der Hoop. Aanvang is 15.00 uur 
en de toegang is gratis. x

'Inhaalconcert'
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 12 oktober

De mooiste pianowerken

20.00 | Pianistes Aafje van 
Gemert en Isabelle van Dooren 
spelen quatre-mains en soleren 
in muziek van Schubert, Bach, 
Brahms en Debussy. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Opname

20.30 | De film Opname [1979, 
Erik van Zuylen; Marja Kok] sloeg 
in als een bom en begon een zege-
tocht langs bioscopen en filmfes-
tivals. Toneel Haarlem brengt de 
toneelversie op de planken. € 
12,50. Theater Nieuw Vredenhof. 
Noot: Ook op zaterdag 13, woens-
dag 17, donderdag 18 en vrijdag 
19 oktober.

Patronaat

21.00 | Small Time Giants: vijf Inuit 
uit Groenland met een grote liefde 
voor autenthieke, licht ontspoor-
de muziek. Vooraf rockende shoe-
gaze en dreampop door Aestrid. 
Gratis in het Café. 23.00 | Disco 

Biscuits: House, bass en electro. € 
12,50 [18+]. Beide zalen.

Zaterdag 13 oktober

40 Jaar Rosenstock Huessy Huis

11.00 | Om het 40-jarig jubileum 
van het Rosenstock-Huessy Huis 
te vieren hebben de bewoners van 
het Huis het initiatief genomen 
om op zaterdag 13 oktober een 
feestelijke open dag te organise-
ren. Van 11.00 tot 23.00 uur staan 
de deuren van het huis aan de 
Hagenstraat 10 in Haarlem wijd 
open voor alle geïnteresseerden. 
Gratis [m.u.v. lunch en/of diner]. 
www.rosenstock-huessy-huis.nl

Storm8 eindfeest

16.00 | Het einde van het sei-
zoen is nabij maar voordat het 
afbreken begint nog een laatste 
feestje. Entree gratis [BBQ onbe-
perkt á € 12,50. Reserveren via 
023-5716406]. Strandpaviljoen 
Storm8, Strandafgang Paulus Loot 
8 in Zandvoort. www.storm8.nl

Najaarsconcert

20.00 | Interkerkelijk koor El Jakim 
o.l.v. Ton van der Horst m.m.v.  
het Gereformeerd Kerkkoor uit 
Sliedrecht en de Christelijk Gere-
formeerde Zangvereniging Evon-
do uit Aalsmeer. Werken van o.a. 
Haydn, Schubert en Händel. € 5,-. 
Pelgrimskerk, Stephensonstraat 
1 in Haarlem.

Virtuositeit en passie

20.15 | Als jong meisje was vio-
liste Liza Ferschtman idolaat van 
het pianospel van Enrico Pace. 
Inmiddels is de bewondering 
wederzijds en hebben zij elkaar 
op het podium gevonden. Op het 
programma werken van Mozart, 
Schumann, Hindemith en Proko-
fiev. € 27,- | € 24,25. Philharmo-
nie, Kleine Zaal.

spaarnwoude - Als afsluiting van het 
culturele seizoen belooft de laatste 
expositie in het kerkje de Stompe 
Toren een geweldige knaller te worden. 
Niemand minder dan de inmiddels 
in binnen- én buitenland beroemde 
eeneiige tweeling, Martine en Louise 
Fokkens (70), exposeert op 14 en 21 
oktober hun naïeve schilderijen.

door Fred Dukker

De 'climax' is op zondag 14 oktober, 
wanneer ze tussen 13.00 en 15.00 
uur hun jongste boek 'Ouwe hoeren 
op reis' signeren. Na het succesvolle 
eerste deel 'Ouwehoeren' (inmid-
dels dertiende druk), wat zich 
hoofdzakelijk op de Amsterdamse 
wallen afspeelt, verhalen ze in het 
vervolg over hun reizen naar onder 
anderen Londen, Parijs, Barcelona 
en Israël.
Recent maakten beide zussen inter-
nationale furore met een artikel in 
de Britse krant The Guardian, de 
talkshow This Morning en op BBC 
Radio. "In de loop der jaren heb-
ben we veel van de wereld gezien", 
vertellen de twee vrouwen. "Vaak 
werden we uitgenodigd door klan-
ten die een hele reis voor ons betaal-
den, soms gingen we op stap zonder 
onze cliëntèle."
"Wat een mooi woord toch hè?" 
lachen beiden. "Op reis leer je zo 
nog eens vreemde talen. Veel man-
nen werden vrienden voor het 
leven en we hebben nog regelmatig 
contact met ze."
De verfilming van boek één heeft 
wat strubbelingen opgeleverd 
met de producers over de financi-
ele afwerking. Maar daar willen de 

beide vrouwen nu niet op ingaan. 
Wel over hun tweede film 'Met de 
billen bloot', die binnenkort in rou-
latie komt. Deze productie geeft 
een kijkje in het privéleven van de 
tweeling. "Hier laten we zien dat we 
nog wel iets anders kunnen dan plat 
liggen, zoals schilderen wat we al 
jaren doen", benadrukt Louise. "Het 
bewijs hangt in de Stompe Toren 
waar we na tien jaar weer terug-

komen", valt Martine haar zus bij. 
"Wat we met de film willen zeggen 
is vaak het vooroordeel dat mensen 
tegen je hebben als ze weten welk 
beroep je uitoefent, zonder zich 
echt in je te verdiepen. Het is niet 
alleen maar liggen, liggen, liggen. 

In ons geval weten we ons ook heel 
goed staande te houden."
De Stompe Toren, gelegen aan de 
Kerkweg in Spaarnwoude, is open 
op de zondagmiddag tussen 12.00 
en 16.30 uur. Zie ook www.stompe-
toren.nl. x

'Ouwehoeren' gaan op reis

De zussen Fokkens latende komende twee zondag zien dat ze 'nog wel iets anders 
kunnen dan plat liggen'. "In ons geval weten we ons ook heel goed staande te 
houden" (Foto: Fred Dukker).

overveen - In het sprookjesachtige 
bos van Overveen staat een klein 
huisje op het landgoed Elswout. In 
dit aardappelkeldertje zit Poppen-
theater de Zilveren Maan en wordt 
gerunt door Jeannette Kuiper. Hier-
in worden wekelijks voorstellingen 
gegeven. Jeanne komt in de maand 
oktober uit met de voorstelling 
'Pats de Paradijsvogel'. Een span-
nend, mysterieus sprookje waarin 
werkelijkheid, mythe en fictie door 
elkaar lopen en een spirituele oplos-
sing niet wordt geschuwd. Pats, net 
geboren uit het ei, nieuwsgierig, wil 
alles hebben en in zijn nest verza-
melen. Lachen kan Pats niet. Het 
aapje wel en heeft plezier met zijn 
vriendje Ties het kikkertje. Is dat 
wel zo? Pats pakt het lachen af van 
Emo het aapje. Een grillige water-
nimf helpt hem. Verliest het aapje 
alles? En het kikkertje? De wijze 
Onnoemba weet raad, ze gaan op 
reis naar de onmetelijke oceaan. Als 
Pats zijn werk goed heeft gedaan, 
krijgt het aapje alles weer terug. 
Pats is nu echt een paradijsvogel.
Deze voorstelling is speciaal voor 

de wat oudere kinderen en volwas-
senen, vanaf 5 jaar en te zien op 
woensdag 10 en zaterdag 13 okto-
ber om 14.30 uur en dinsdag 23, 
woensdag 24 en donderdag 25 okto-
ber om 14.00 uur. Poppentheater de 
Zilveren Maan is zoals gezegd geves-
tigd in de Aardappelkelder op land-
goed Elswout in Overveen. Kaartjes 
kosten € 8,50 voor kinderen en € 
10,- voor volwassenen. Reserveren 
is mogelijk via 06-22946290 en 023-
5353782, of via www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl. x

Pats de Paradijsvogel
Poppentheater de Zilveren Maan

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Het college van B & W 
van Bloemendaal heeft vorige week 
besloten om de extra openstelling 
van speeltuin Linnaeushof in Benne-
broek in oktober te gedogen. Het gaat 
om het eerste weekend van oktober 
en tijdens de herfstvakanties van de 
regio's midden en noord tussen 13 en 
28 oktober.

door Michiel Rehwinkel

De Linnaeushof heeft geen vergun-
ning voor openstelling in oktober. 
Na het slechte weer van de maan-
den april en mei ontstond echter 
het idee om vooral de houders van 
seizoenskaarten tegemoet te komen 
door in oktober het park nog een 
aantal dagen open te houden. De 
Linnaeushof meende aanvankelijk 
dat de vergunning dit toestond. Dat 
is echter niet zo en daarom vroeg 
de Linnaeushof het college toestem-
ming om deze maand het park acht-
tien dagen te openen. In deze korte 
periode kan de Linnaeushof onder-
zoeken of het lonend is om in deze 
periode open te blijven. Mocht dat 
het geval zijn dan kan het park voor 
het nieuwe seizoen een vergunning 

aanvragen met openingstijden in 
oktober. Voorwaarde daarbij is wel 
dat de eigenaar van de Linnaeus-
hof zorgvuldig de omgeving infor-
meert en dat er in november een 
evaluatierapport aan de gemeente 
wordt overgelegd. Tegen de langere 
openstelling was bezwaar gemaakt 
door enkele omwonenden. Zij heb-
ben afzonderlijk schriftelijke uitleg 
gekregen waarom het college dit 
gedoogt. x

Gedoogd spelen
Linnaeushof langer open

(Archieffoto).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

haarlem - Het Interkerkelijk koor 
El Jakim, met leden uit verschil-
lende kerken uit de regio, geeft op 
zaterdag 13 oktober een najaars-
concert. Uitgevoerd worden onder 
anderen werken van Haydn, 
Schubert en Händel. Onder lei-
ding van dirigent Ton van der 
Horst zingt El Jakim samen met 
het Gereformeerd Kerkkoor 
uit Sliedrecht en de Christelijk 

Najaarsconcert Gereformeerde Zangvereniging 
Evondo uit Aalsmeer. De organist 
is Dirk Out en soliste is Elma van 
den Dool (sopraan). Het concert 
wordt gegeven in de Pelgrims-
kerk aan de Stephensonstraat 1, 
op de hoek van de hoek Pijlslaan 
in Haarlem. Aanvang 20.00 uur 
en toegangsprijs € 5,-. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij leden van 
het koor El Jakim, de Bijbel-in en 
in de kerk voor aanvang van het 
concert. x
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Andy McKee

20.15 | 'Fingerstyle' gitarist Any 
McKee, gezien als één van groot-
ste virtuozen van zijn generatie. 
Deze avond samen te bewon-
deren met Antoine Dufour en 
Preston Reed. € 25,-. Philharmo-
nie, Grote Zaal.

The Pajama Game

20.15 | Herbeleef de jaren '50 
met een musical vol romantiek, 
humor, zang en dans met Musi-
calgroep Face [www.musicalface.
nl]. € 20,- [kinderen € 18,-]. Stads-
schouwburg Haarlem. Noot: Ook 
op zondag 14 oktober, aanvang 
14.30 uur.

Patronaat

21.30 | Popronde Haarlem: een 
avond vol muziek van aanstor-
mend talent. Diverse stijlen gra-
tis in het Café en Kleine Zaal 
[programma Patronaat op www.
patronaat.nl, volledig program-
ma op www.popronde.nl]. 23.00 | 
Zer00's Heroes: Het eerste decen-
nium van het nieuwe millennium 
zat stampensvol met hele goeie & 
hele foute muziek. € 10,- [18+].

Zondag 14 oktober

Fuga's en tango's

11.30 | Ondet de titel 'De kunst 
van fuga's en tango's sppelt het 
Wings Ensemble speelt muziek 
van Bach en Piazzolla. M.m.v. 
accordeonist Vincent van Amster-
dam. € 19,50 [voorverkoop € 
17,50]. Janskerk, Jansstraat 40 in 
Haarlem. Reserveren mogelijk 
via www.wingsensemble en 06-
20392037. Noot: tweede uitvoe-
ring om 15.00 uur.

Jazz in Zandvoort

14.30 | Philip Paar m.m.v. het Trio 
Johan Clement. € 15,- [studenten 
€ 8,-]. Theater de Krocht, Grote 
Krocht 41 in Zandvoort. Reserve-
ren mogelijk via 023-5310631 en 
www.jazzinzandvoort.nl

IJzeren repertoire

15.00 | Celliste Yulia Kharitanova, 
klarinettiste Ryanne Hofman en 
pianist Sergey Smirnov. Werken 
van Schumann, Beethoven, Pou-
lenc en Brahms. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Kerkpleinconcert

15.00 | Pianorecital door Regina 
Albrink met werken van Scar-
latti, Schubert, Liszt en Chopin. € 
5,-. Protestantse Kerk, Kerkplein 
1 in Zandvoort. www.classiccon-
certs.nl

Warm en ontroerend

16.00 | Esra Isguzar zingt Anatho-
lische, Koerdische en Armeense 
liederen. Zij wordt begeleid door 
Mutlu Kizilgedik op de baglama 
[Arabische luit]. € 12,-. Dorpskerk, 
Kerkplein in Bloemendaal. Voor-
verkoop via Boekhandel Bloe-
mendaal en Primera Overveen. 
www.dorpskerkbloemendaal.nl

Patronaat

16.30 | Negative Approach: één 
van de eerste-generatie hardcore 
punk bands uit de VS. Vanmiddag 
samen met Puunch [USA], No Tur-
ning Back, SSS [UK] e.a. Hardcore, 
punk & metal. € 15,-. Grote Zaal. 
16.30 | Haarlemse Jazz Club: Teus 
Nobel 5Tet. Teus Nobel - trompet, 
Jerome Hol - gitaar, Daan Herweg 
- piano, Hugo den Oudsten - bas 
en Salle de Jonge - drums. 'Liquid 
Jazz', gratis in het Café. x

haarlem/regio - Van de 120 windmo-
lens die er in de afgelopen eeuwen 
in Haarlem en omgeving hebben 
gestaan zijn er nog tien over. In elke 
windstreek van de stad was er vroeger 
wel een molen te vinden. De windmo-
lens in Haarlem en Heemstede zijn 
eigendom van de gemeentes, de ove-
rige molens in Zuid-Kennemerland 
zijn in eigendom bij  verenigingen of 
stichtingen.

Stichting Molens Zuid-Kennemer-
land heeft geen molens in eigen-
dom maar beheert al sinds 1984 de 
molens van de gemeentes Haarlem 
en Heemstede. Een groepje enthou-
siaste vrijwillige molenaars startte 
in dat jaar met  het noodzakelijkste 
onderhoud aan de molens en lie-
ten de wieken op geregelde tijden 
draaien en boden de nieuwsgierige 
bezoekers een kijkje in de molen.
Nu 28 jaar later blijk de SMZK een 
niet te onderschatten schakel in 
het onderhoud van deze prachtige 
monumenten. Alle molens die de 
SMZK in beheer heeft zijn door de 
uitstekende samenwerking van de 
eigenaren in topconditie gebracht 
en worden op geregelde tijden 
opengesteld voor het publiek.
Eén van de laatste wipmolens van 
Noord-Holland staat in de Schoter-
veenpolder in Haarlem-noord. Hoe-
wel de poldermolens hun functie 
allang hebben verloren, vertellen 
zij nog steeds hun eigen verhaal. De 
Schoterveense molen is overigens 
nog steeds in staat om te malen. En 
wat te denken van korenmolen de 
Adriaan. Na zeventig jaar afwezig 
te zijn geweest, tien jaar geleden 
weer herbouwd en ingericht tot 

molenmuseum met een schat aan 
educatieve modellen. Ook trouwen 
kan in de molen. En koren malen? 
Ja ook dat gebeurt weer op gezette 
tijden. Deze markante molen lijkt 
nooit te zijn weggeweest uit het 
stadsbeeld.
De Eenhoorn in Schalkwijk is 
een icoon op zich. Deze paltrok-
houtzaagmolen is van de vijf nog 
bestaande paltrokken in Neder-
land (of ter wereld), de enige met 

een vierslags krukas (dus voor vier 
zaagramen) en van die vijf, één van 
de drie paltrokmolens die nog vol-
ledig op windkracht kunnen zagen. 
De molen start binnenkort met het 
zaagwerk voor Stadshout Haarlem.
De Zandhaas in Santpoort-Noord 

wordt zelfs nog bemalen door 
Meester korenmolenaars. Zij leve-
ren beroepsmatig een uitstekend 
consumptiemeel  van traditionele 
graansoorten gemalen, maar ook 
meel van de bijzondere graansoor-
ten van over de hele wereld en 
leveren daarnaast alles wat verder 
nodig is voor de thuis- en beroeps-
bakkers.

Molenweekend
Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober 
organiseren de huidige molenaars 
van de SMZK voor de tiende keer 
het Molenweekend Noord-Holland-
zuid. Het is een of twee dagen feest 
op de molens van Noord-Holland-
zuid. De koffie of thee staat overal 
klaar met een heerlijke molenkoek. 
Voor de kinderen ligt er vast wel een 
mooie kleurplaat een molentje of 
bouwplaat klaar. 
Een speciale open dag voor ieder-
een die geïnteresseerd is in de oude 
machines en het oude ambacht 
van zaag-, polder- en korenmole-
naar. Maar vooral voor iedereen die 
op zoek is naar een boeiende en 
actieve hobby. Hobby, ja.. want de 
molenaar van vandaag moet niets. 
De molenaars zijn geheel vrijwillig 
actief. Ze zijn vakkundig opgeleid 
door het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars en zijn daardoor in staat om 
de molen veilig en vakkundig te 
bedienen.
Het Molenweekend Noord-Holland-
zuid is mede mogelijk gemaakt 
door Vereniging De Hollandsche 
Molen en de Bankgiroloterij. Kijk 
voor een overzicht van de twintig 
deelnemende molens tussen Sant-
poort en Weesp www.smzk.nl. x

Twee dagen feest op de molens

De Eenhoorn in Schalkwijk is een icoon 
op zich. Deze paltrokhoutzaagmolen 
is van de vijf nog bestaande paltrok-
ken in Nederland (Publiciteitsfoto).

haarlem - In 1972 werd het voormalig 
Sint Jacobs Godshuis aan de Hage-
straat 10 na enkele jaren leegstand 
opnieuw in gebruik genomen door 
een groep van vier echtparen. Ze 
kochten het gebouwencomplex en 
startten daarin de Vereniging Rosen-
stock-Huessy. Samen vormden ze een 
woon-, leef- en werkgemeenschap 
en stelden ze hun deuren open voor 
mensen die het om uiteenlopende 
redenen tijdelijk niet redden in de 
maatschappij.

door Michiel Rehwinkel

De groep liet zich inspireren door 
het gedachtegoed van Eugen Rosen-
stock-Huessy. Zorg voor de wereld 
concreet maken in directe zorg 

voor de medemens was een lei-
dend principe. Ruim 25 jaar vormde 
deze groep het hart van het Huis. 
Vanaf 1998 maken diverse maat-
schappelijke ontwikkelingen een 
andere opzet noodzakelijk om het 
Rosenstock-Huessy Huis te kunnen 
behouden. 
Echter, nog steeds is het Rosen-
stock-Huessy Huis - met daarin de 
laatste huiskapel van Haarlem - de 
thuisplaats van een woongroep en 
een aantal maatschappelijke instel-
lingen. Daarnaast wordt het huis 
door veel groepen gebruikt voor 
cursussen en bijeenkomsten. En 
sinds de middeleeuwen kloppen 
jaarlijks grote aantallen pelgrims 
op weg naar Santiago de Compos-
tela aan de deur voor een stempel 

en een rondleiding.
Om het jubileum van het Rosen-
stock-Huessy Huis te vieren hebben 
de bewoners van het Huis het initi-
atief genomen om op zaterdag 13 
oktober een feestelijke open dag te 
organiseren. Van 11.00 tot 23.00 uur 
staan de deuren van het huis wijd 
open voor alle geïnteresseerden.
Acteur en trainer Aad Spee zal de 
dag als spreekstalmeester in goede 
banen leiden en  tadsgids Thon Fik-
kerman geeft rondleidingen door 
en om het huis. Bewoners en oud-
bewoners vertellen over het wonen 
in het RHH en er zijn foto's en films 
te zien van het RHH toen en nu. De 
wijkraad en gebruikers van het huis 
geven informatie, voorstellingen 
en workshops en Rosenstock-Hues-
sy-kenner Feico Houweling geeft 
een korte lezing over de filosoof, 
jurist en socioloog Eugen Rosen-
stock-Huessy. Albert Hoogendijk is 
aanwezig met poëzie en foto's van 
het RHH, het Genootschap van Sint 

Jacob en de vrijwilligers van het RHH 
geven informatie over pelgrimeren 
naar Santiago de Compostela. Ver-
der zijn er diverse optredens voor 
alle leeftijden en kunnen kinderen 
worden geschminkt. Uiteraard kan 
er gedronken, gegeten en gedanst 
worden. De toegang de gehele dag 
is gratis. Om 13.00 en 19.00 uur wor-
den een lunch en diner geserveerd 
(respectievelijk á € 7,50 en € 10,-) 
waarvoor reserveren mogelijk is via 
rhh40jaar@gmail.com).
Zie ook www.rosenstock-huessy-
huis.nl. x

Een redding in de maatschappij
40 Jaar Rosenstock-Huessy Huis

De kapel van het Rosenstock-Huessy 
Huis (Foto: R.S.P.Fotografie ©2012).

haarlem - Op zaterdag 13 oktober 
strijkt landelijk reizend muziekfesti-
val Popronde neer in Haarlem. Sinds 
deze editie heeft Popronde Haarlem 
een collectieve ontheffing en hierdoor 
kunnen café's als De Lift en Studio 
aan de Grote Markt weer deelnemen 
aan het evenement.

Ook is Rock Café Bone sinds dit 
jaar deelnemer met onder andere 
de metalband Purest of Pain. Ver-
der staan onder andere John Coffey 
(Patronaat), dyzack (Café Briljant) en 
PLeaSe! (Storing) op het programma. 
Het publiek kan gewapend met het 
programmaboekje zappen langs de 
optredens en zodoende een beeld 
krijgen van wat er in Nederland 
op live muziekgebied gebeurt. De 

optredens vinden plaats bij cafés, 
theatertjes en poppodia in het 
centrum van de stad. De Popronde 
beperkt zich niet qua muziekstijl: 
er zijn optredens van singer-song-
writers, gitaarpop, rock, jazz, folk 
en dance acts te bezoeken.
Het festival is voor aanstormend 
talent een kweekvijver en opstap 
naar het live- en festivalcircuit. De 
Popronde vindt dit jaar plaats in 32 
steden. Alle optredens zijn gratis 
toegankelijk.
Meer informatie over het festival, 
de meetourende bands en het volle-
dige programma van onder andere 
Popronde Haarlem is te vinden op 
www.popronde.nl en te volgen via 
facebook.com/PoprondeHaarlem of 
twitter.com/PoprondeHaarlem. x

Popronde in Haarlem
Met 22 locaties en 49 optredens

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Bloemendaal start
het winterseizoen!

loop langs de kramen en geniet

Muzikale omlijsting door de Jachthoornblazers uit 
Vogelenzang en de Muggenblazers uit Haarlem 

van 12:00 uur tot 17:00 uur

zaterdag 13 oktober

hartjesdag

Wals Poelier

Proeverij van wildragout en 

hertenbiefstukjes.

Woonwinkel Arezzo

Grote collectie van herten 
parapluis, windlichten,                                                              

hertenkussens en nog veel 
meer.

Van VessemBrood & Banket
Proeverij van verse 

speculaas en andere                                                               
lekkernijen.

Albert Hein

Herfstbieren, pasteibakjes

en div. soorten ragout

Goed Speelgoed

Grabbelton, ringgooien op een 
hertengewei, en bezoek van 

oud jachtopzichter Joop 
Doornbos.

Slagerij/traiteur Groot

Een keur van diverse patés

Wijnhandel Gall&Gall

Winterse wijnproeverij.

Rouders Junior 

Naar hartenlust door de plassen 

stampen bij Rounders Junior.

Regenlaarsjes voor € 29,99

Waardijk Schoenen

De schoenenspeciaalzaak

met de  Grootste collectie

UGG Australia

SEEL Concept
Hertenkapstokjes 2 voor € 10,00 
en verrassende aanbiedingen in 

de kraam

Hoogewerf Bloemen
Herfstboeketten en

andere zeer verrassende                                                               
aanbiedingen.

Zonneveld
Groente en Fruit

Herfst / winter groentes en
 andere specialiteiten

LUKX Optiek
Heerlijke contactfl ensjes.

Dorette Salon de Beauté 

Microdermabrasie, dé herfst-

behandeling voor uw huid

€ 85,00 

Neem gratis je moeder 

of vriend(in)  mee.

Wijnkoperij
Hans Moolenaar

Winterse wijnaanbiedingen

 6 = 5

Snackbar Pico Bello

Verse appelfl appen 4 voor € 5,95

Café ’t Hemeltje

Herfst??? … Bockbier!!!!

Van de tap Amstel Rijpe 

Bock & La Chouff e Bok

Caprice Damesmode

De nieuwe najaarscollectie 

is in huis.

Parfumerie Mooi

Alle geuren huidverzorging en
make-up 21% TAX FREE KORTING.

Op de kraam hebben wij een
herfstgeuren “proeverij”

met 21% KORTING.

Bizbizzy Kinderkleding

Gratis kinderschminken
met hertjes/hartjes

Charlize Lingerie

Warme ochtendjassen en
huispakken voor de kille

herfst en romantische
winterdagen.
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vogelenzang - Na een riddertournooi 
vorig jaar zijn de openbare en Katho-
lieke basisscholen per 1 augustus 
2012 gefuseerd. Afgelopen maandag 
werd, op basis van een referendum 
van de leerlingenraad, het nieuwe 
logo feestelijk gepresenteerd na een 
in scene gezette noodlanding van 
een zweefvliegtuig op het school-
plein. Dat heeft vleugels, net als de 
Paradijsvogel en de scholen zelf. En 
net als de vele feestelijke ballonnen 
gaat de school een mooie toekomst 
tegemoet.

door Ruud Vader

Vleugels zijn belangrijk in het 
bestaan van de nieuwe school. Al in 

1983 werd het schoolgebouw uitge-
voerd met twee vleugels, één voor 
de katholieke school en één voor 
de openbare. De leerlingenraad 
omschrijft de keuze voor de nieu-
we naam alsvolgt: "Deze naam past 
bij alle 'vogelhuizen' in de buurt en 
past bij Vogelenzang. 
De paradijsvogel is een sierlijke en 
kleurrijke vogel en de school wil 
een paradijs bieden aan de kinde-
ren. Hij staat voor vrijheid in ont-
wikkeling en een plek waar je graag 
wilt zijn." Na een paar toespraken 
en de onthulling van het nieuwe 
logo, lieten de leerlingen kleurige 

ballonnen op. De nieuwe naam is 
een feit.

Identiteit
In een persbericht meldt de school: 
"Binnen de nieuwe school willen 
wij twee stromingen garanderen. 
Een neutrale en een katholieke 
stroming. Binnen ons team hebben 
we verschillende keren gesproken 
over de kernwaarden die de nieuwe 
school zou moeten hebben. Voor 
ons kwamen daar als belangrijkste 
waarden uit: 'vertrouwen, veilig-
heid, respect, communicatie, leren 
van en met elkaar, samenwerking 
en kunnen zijn wie je bent'. Vanzelf-
sprekend hebben we ook zorgen, 
wensen en adviezen van ouders ter 
harte genomen. Men heeft op ver-
schillende momenten vragen bij 
ons neergelegd die een belangrijke 
basis waren bij de vormgeving van 
de identiteit van de nieuwe school. 
De basis voor de nieuwe school is 
dat we onze kinderen willen opvoe-
den tot nieuwsgierige en tolerante 
wereldburgers. Daarnaast willen 
we liever geen tweedeling in de 
klassen. We doen dit door in ons 
onderwijsaanbod zowel de neutrale 
als de katholieke stroming tot hun 
recht te laten komen. In de prak-
tijk betekent dit dat wij gaan wer-
ken met de methodes 'Hemel en 
Aarde' en 'Kinderen en hun sociale 

Fusieproces Vogelenzang met
nieuwe schoolnaam afgerond

'Noodlanding' bij de Paradijsvogel

Net als de vele feestelijke ballonnen gaat de Paradijsvogel een mooie toekomst 
tegemoet (Foto: Ruud Vader).

De Paradijsvogel is een fusie van de Jozefschool en de Graaf Florisschool (Foto: 
Ruud Vader). x

'Duurzaam''Duurzaam' WinterfloraWinterflora

Vervolg zie elders

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

haarlem/regio - Harry Mulisch en 
Godfried Bomans, twee fervente 
pijprokers met allebei een planeto-
ide op hun naam. De eerste krijgt van 
de stad Haarlem op 30 oktober zijn 
eerbetoon, maar de laatste gaat de 
in Haarlem (op de valreep dankzij de 
gemeentelijke herindeling in 1927) 
geboren Mulisch even voor. God-
fried Bomans, ook geboren in Haar-
lem, overleden in Bloemendaal en 
die zich naar eigen zeggen zijn hele 
leven Haarlemmer heeft gevoeld.

door Michiel Rehwinkel

De Dordtse schrijver Joachim Pis-
cator, pseudoniem van de advo-
caat Jochum Visser, presenteert 
aanstaande zaterdag zijn boek 
'Nieuwe Kopstukken' tijdens een 
bijeenkomst van het Godfried 
Bomans Genootschap in Hotel Die 
Raeckse in Haarlem. Het boek is 
een hommage aan Godfried Bom-
ans en is geïnspireerd op diens 
bekende bundel Kopstukken. 
Piscator heeft de kopstukken uit 
Bomans' boek geactualiseerd en 
als het ware laten tijdreizen naar 
2012.
Een boek met oude bekenden, 
zoals de Zuiveraar, de Helderzien-
de, de Mensenredder en de Groot-
meester, maar daarnaast ook een 
aantal moderne kopstukken zoals 
de BN'er, de Topper, de Netwer-
ker en de Lijstduwer. De verhalen 
zijn luchtig, anekdotisch en soms 
hilarisch, maar veelal met een 

serieuze ondertoon. Het is geen 
tenslotte sinecure een kopstuk te 
zijn anno 2012. Bomans zou zich 
waarschijnlijk in zijn graf op het 
Adelbertus Kerkhof in Bloemen-
daal omdraaien als hij wist hoe de 
wereld van de kopstukken er 65 
jaar na het verschijnen van zijn 
boek uit is komen te zien.
Piscator schreef eerder de verha-
lenbundels Tussen Scylla & Cha-
rybdis en Oom Toktok, de thril-
ler Het Van Gogh Codicil en de 
novelle Moresnet. Nieuwe Kop-
stukken, uitgegeven door Uit-
geverij De Vliegende Vis, wordt 
zaterdag 19 oktober om 15.00 uur 
gepresenteerd tijdens de bijeen-
komst van het Godfried Bomans 
Genootschap in Hotel Die Raeck-
se in Haarlem. 
ISBN 9789081991308. Prijs: € 
9,95. Nieuwe Kopstukken is te 
bestellen via devliegendevis@
xs4all.nl. x

Nog een pijproker

Godfried Bomans in 1966 in gesprek 
met Mies Bouwman, beiden gingen 
in hun jeugd naar school in Overveen 
(Archieffoto).
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Iedere dag plukken
en leuke activiteiten
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talenten'. 'Kinderen en hun sociale 
talenten' geeft met name invulling 
aan de sociale vaardigheden die 
ieder kind nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren in onze maat-
schappij . 'Hemel en aarde' bestaat 
uit levenbeschouwelijke lessen 
waarin de wereldgodsdiensten cen-
traal staan en waarin de christelijke 
visie wordt vergeleken met andere 
levensbeschouwingen. Per school-
jaar horen hier vijf projecten met 
uiteenlopende thema's bij zoals hel-
den, stilte, vrijheid en licht. Ieder 
jaar zijn er nieuwe thema's. Wat 
de katholieke feesten zoals Kerst 
en Pasen betreft, willen wij met 
alle kinderen stilstaan bij wat deze 
feesten inhouden en bij hoe deze 
feesten over de hele wereld wor-
den gevierd. Daarnaast is er ruimte 
binnen de levensbeschouwelijke 
lessen om met kinderen te praten, 
te filosoferen en ons te verwonde-
ren over de alledaagse dingen in het 
leven. Ook de werkgroepen 'Eerste 
Communie' en 'Heilig Vormsel' die 
er nu buiten schooltijd zijn, zullen 
blijven bestaan. Ons team is heel 
enthousiast over onze verbonden 
aanpak en gezamenlijke nieuwe 
identiteit. (...) We willen dat onze 
leerlingen veel leren en dat met 
plezier doen. We willen de kern-

doelen van het basisonderwijs 
halen. Niet alleen omdat het moet, 
maar vooral om de kinderen een 
goede basis te geven voor hun ver-
dere leven. We streven daarbij naar 
kwaliteit: zowel in het werk van de 
leerkracht, als in het werk van de 
leerlingen. Daarom zorgen we voor 
een gedegen en verantwoord basis-
programma voor de kennisvakken 
zoals taal en rekenen." x
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heemstede - Vier ondernemers op de 
Binnenweg en Raadhuisstraat in 
Heemstede mogen zich het komende 
jaar 'Meest Duurzame Onderneming 
Heemstede' noemen. De vier onder-
nemingen, te weten Hästens, Van de 
Riet schoenen, De WereldWinkel en 
Agusto Edelsmid kwamen als winnaar 
uit de bus uit de enquête van de door 
Via Hageveld leerlingen ontwikkelde 
en afgenomen enquête. De onder-
nemers ontvingen uit handen van 
wethouder Jur Botter en MVO Heem-
stede voorzitter Jaap van Donge een 
oorkonde.

door Onno van Middelkoop

Volgens Botter was deze eerste edi-
tie van de Duurzaamheidsmarkt in 
Heemstede een succes. "De huidige 
plaats 66 op de landelijke ranglijst 
van meest duurzame gemeentes 
van Nederland ligt volgend jaar, 
mede dankzij dit initiatief, ver ach-
ter ons."
De opening van de eerste Duur-
zaamheidsmarkt in het centrum 
van Heemstede markeerde ook de 
officiële start van de Dag van de 
Duurzaamheid op 10 oktober. Tij-
dens deze opening ontving wethou-
der Jur Botter het eerste exemplaar 
van 'Duurzaam Heemstede op de 
Kaart' uit handen van Patricia Raas-
veldt, die 22 jaar geleden ViaVia 
opende, de eerste kringloopwinkel 

van Heemstede en misschien wel de 
eerste duurzame onderneming van 
de gemeente. Het zijn 23 onderne-
mingen die zich duurzaam, maat-
schappelijk betrokken, biologisch 
of FairTrade kunnen noemen en zij 
staan vermeldt op deze duurzame 
kaart die inwoners kunnen gebrui-
ken voor hun eigen duurzame keu-
zes.

Enquête
Leerlingen van VIA Hageveld gaven 
uitleg over de onderzoeksopzet 
en uitvoering van de enquête die 
zij in opdracht van MVO Heem-
stede hadden uitgevoerd. Ruim 120 
ondernemers op de Binnenweg en 
Raadhuisstraat zijn bevraagd door 
de leerlingen om tot een defini-
tieve winnaar te kunnen komen. 
Dat werden er uiteindelijk dus vier. 
Cora van de WereldWinkel schreef 
de winst vooral toe aan de inzet van 
één van haar mede-vrijwilligers: 
"Zij ziet het als een uitdaging om 
alles wat mogelijk is en de noemer 
'duurzaam' kan dragen moet wor-
den uitgevoerd. Daarom doen wij 
bijvoorbeeld onze deuren dicht in 
de winter, gebruiken wij alleen bio-
logische schoonmaakmiddelen en 
gebruiken  groene energie om het 

pand te verwarmen." Ook de ande-
re drie winnende ondernemers zijn 
zich bewust van het milieu en han-
delen daarnaar.

Duurzame kaart
Naast de vier winnaars prijken 23 
andere ondernemers op de duur-
zame kaart hebben initiatieven 
ontwikkeld richting duurzaam 
ondernemen. Zo gebruikt Choco-
laterie Van Dam FairTrade choco-
lade, staat Dorcas op de kaart als 
nieuwe tweedehandswinkel voor 
uitsluitend goede doelen, verkoopt 
Rituals home- en yogakleding van 
duurzaam katoen en geeft Ineke 
van Huissteden van De Volks-
tuinvereniging voorlichting over 
duurzaam tuinieren. Omdat het 
te ver voert om alle deelnemers te 
vermelden, raden wij u aan om de 
duurzame kaart bij één van de deel-
nemende winkels op te halen.
Volgend jaar wordt er weer een 
'Dag van de Duurzaamheid' geor-
ganiseerd door MVO Heemstede. 
MVO Heemstede is het platform 
voor Duurzaam en Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen in 
Heemstede - voor bedrijven, winke-
liers én burgers. MVO Heemstede 
bestaat uit ondernemers uit Heem-
stede van de bedrijven: Newasco, 
MVO Factor, Maas de Vries com-
municatie, van Dam chocolaterie 
en gelaterie, de Wereldwinkel, de 
woningbouwvereniging Oude Post-
huisstraat en Met Beleid. Kijk voor 
meer informatie op www.MVO-
heemstede.nl. x

Heemsteedse ondernemers
geoormerkt als 'duurzaam'

23 Andere ondernemers en organisaties als 'runner up'

Achteraan wethouder Jur Botter en MVO-voorzitter Jaap van Donge, geflankeerd 
door de vier winnende ondernemers met op de voorgrond de leerlingen van VIA 
Hageveld (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Jaap van Donge interviewt (van links naar rechts) Lex, Bram, Hugo, Victor en 
Merel van VIA Hageveld over de enquête die zij hebben ontwikkeld. Jur Botter 
kijkt toe (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

heemstede - De Nationale Dag van de 
Duurzaamheid kreeg in Heemstede 
vol de aandacht. Woensdag 10 oktober 
werden, net als bij de drie voorgaande 
edities, alle particulieren, bedrijven, 
overheden, scholen en organisaties 
uitgenodigd mee te doen en uitge-
daagd zich van hun groenste kant te 
laten zien.

door Christa Warmerdam

 Met een duurzaamheidsmarkt op 
de Binnenweg werd de slogan van 
de dag, 'Laat het zien op 10-10', in 
praktijk gebracht. Wethouder van 
onder anderen duurzaamheid, 
Jur Botter, maakte, voordat hij de 
bezoekers van de markt toesprak, 
een praatje met de deelnemende 
bedrijven. Op de markt waren 
onder meer presentaties van zon-
nepanelen, vloerisolatie, GFT-inza-

meling voor Groen Gas, duurzaam 
tuinieren van een tuincentrum en 
de volkstuinvereniging te zien.
In zijn toespraak vroeg de wethou-
der nog even aandacht voor Speel-
bos Meermond. Dit speelbos is aan-
gelegd op de voormalige stortplaats 
van de gemeente Heemstede. Het 
park ligt tussen de Cruquiusweg, 
het Spaarne en de weilanden van 
Hageveld. De vuilstort is gesaneerd 
en afgedekt met schone grond. 
Daardoor zijn behoorlijke hoogte- 
en laagteverschillen ontstaan. Het 
gebied moet zo natuurlijk moge-
lijk blijven. Het ontwerp voor het 
speelbos is mede door kinderen uit 
Heemstede bedacht en werd deze 
zomer geopend. De Dag van de 
Duurzaamheid is een initiatief van 
Urgenda, de actie-organisatie die 
Nederland sneller duurzaam wil 
maken. x

'Laat het zien op 10-10'

(Foto: Christa Warmerdam).

Vervolg van voorpagina

heemstede - Zes auteurs waarvan 
men er op zondag 28 oktober 
drie kan bezoeken vertellen over 
hun werk. Leesfanaten kunnen in 
huiselijke sfeer op bezoek bij Ger-
brand Bakker, Marieke van der 
Pol, Bert Natter, Christel Jansen, 
Arthur Umbgrove en Lilian Blom. 
Boekhandel Blokker organiseert 
voor het derde jaar deze bijzon-
dere happening, waarbij schrijver 
en lezer elkaar op een informele 
wijze kunnen ontmoeten. Loca-
tie is de omgeving Kerklaan in 
Heemstede van 13.00 tot 17.00 
uur. Kaartverkoop à € 15, loopt 
via Boekhandel Blokker, tel. 023-
5282472. Zie ook www.boekhan-
delblokker.nl. x

Literaire salon
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Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�
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haarlem/regio - "Het is simpel en 
visueel en niet gekunsteld", aldus 
Dirk Slagter zelf over zijn boek 'Win-
terflora, bomen en struiken'. De 
Haarlemse biologiedocent werkte 25 
jaar aan een doortimmerd overzicht 
van bomen en struiken, waarbij hij 
meer dan 400 illustraties verzorgde. 
Onlangs was de presentatie op het 
Stedelijk Gymnasium, waar Slagter 
al 35 jaar les geeft.

door Michiel Rehwinkel

Het herkennen van bomen en strui-
ken in de winter is vanaf nu een stuk 
makkelijker. "Met dit boekje breng 
je in de winter 110 soorten, vormen 
en geslachten van bomen, strui-
ken, klim- en slingerplanten vlot 
op naam", stelt Slagter. "Een flora 
die door eenvoudige keuzes het 
vinden van de naam van een soort 
voor iedereen mogelijk maakt. Een 
flora van natuur die in de winter 
lijkt te slapen, maar zich door de 
veelvormigheid aan knoppen, tak-

ken vruchten goed laat beschrijven 
en ontdekken."
In 1981 kreeg Slagter van een leer-
ling een boekje over determineren, 
oftewel het uitzoeken met welke 
plant, boom of fruitras je te maken 
hebt en hoe die soort heet. Dat doe 
je weer door de kenmerken die je 
ziet op te zoeken in een determi-
neerschema. "Maar aan dat boekje 
was na 1971 niets meer gedaan", 
licht Slagter toe. "De druk bleef 
iedere keer ongewijzigd. Ik ben er 
eigenlijk zelf in 1981 al aan begon-
nen."
Slagter bracht zo uiteindelijk een 
winterflora van alle bomen, strui-
ken, houtige klim- en slingerplanten 
in Nederland en België in kaart, die 
algemeen in de natuur en langs de 
weg voorkomen. "Maar ook enkele 
minder algemene, maar opvallende 
soorten. Het vinden van een naam 

gaat met behulp van dit boekje 
vaak vlot dankzij de illustraties en 
de korte toelichting eronder, door 
simpelweg te bladeren", meent Slag-
ter. "Soms is er meer denkkracht, 
zoekwerk en tijd vereist, maar wie 
een beetje van puzzelen of gamen 
houdt, draait zijn hand niet onder 
voor 'determineren'."
Ook als de bladeren van de bomen 
zijn, heeft elke boom of struik 
vaak simpele kenmerken die het 
mogelijk maken om soorten te 
onderscheiden. Slagter: "Zo heeft 
een eik andere knoppen dan een 
beuk. Soms is vorm van de boom 
kenmerkend, soms een stam, dan 
weer de stand van de knoppen. Op 
deze vele andere kenmerken is dit 
boekje gebaseerd."
Winterflora kent daarvoor een prak-
tische gebruiksaanwijzing, gevolgd 
door een 'Startpagina' van waaruit 
men aan de slag kan gaan met over-
zichtelijke bladzijden met per soort 
één of meerdere tekeningen met 
beknopte informatie over waar je 
op moet letten om een soort juist 
te identificeren. Kom je er vervol-
gens toch niet uit, ga je weer terug 
naar de Startpagina. Naast illustra-
ties van de eigen hand van Dirk 
Slagter, verzorgden ook tekenaars 
Edith van Dam, Fenna Feijen, Frida 
Feijen, Tessel Grijp, Joke Nauta en 
John Tijmstra ieder enkele van de 
vele illustraties.
'Winterflora, bomen en struiken' 
(ISBN 9789158720808) is te bestel-
len via www.natuurmedia.nl voor 
een introductieprijs van € 12,50. 
Dirk Slagter zal op zaterdag 3 
november van 15.00 tot 16.00 uur 
zijn boek signeren bij H. De Vries 
Boeken aan de Gedempte Oude 
Gracht in Haarlem. x

"Als de natuur lijkt te slapen blijkt
er juist een wereld te ontdekken"

Haarlemmer maakt determineren stuk eenvoudiger

Dirk Slagter in de Hortus van het Stedelijk Gymnasium. "De natuur in de winter 
lijkt te slapen, maar door de veelvormigheid aan knoppen, takken en vruchten 
is een wereld te ontdekken" (Foto: R.S.P. ©2012).

haarlem/regio - Rabobank Haarlem en 
Omstreken organiseert van 22 tot en 
met 26 oktober de Rabo Spaarweek. 
Kinderen van 4 tot 12 jaar met een 
spaarrekening bij de Rabobank zijn 
dan welkom om hun spaargeld te stor-
ten op hun spaarrekening. Stortingen 
vanaf € 10,- worden beloond met een 
cadeau. Rabobank biedt ouders hulp 
bij het financieel opvoeden van hun 
kind. Door het kind spelenderwijs te 
leren omgaan met geld. De Spaarweek 
maakt deel uit van het thema 'Spelen-
derwijs leren omgaan met geld'. Met 
de Rabo Spaarweek wil de bank spa-
ren voor kinderen leuk maken.

Jongeren hebben steeds meer moei-
te met omgaan met geld. Rabobank 
stelt daarom een gratis virtuele 
leerlijn 'leren omgaan met geld' ter 
beschikking voor alle basisscholen 
in Nederland. In samenwerking 
met Klasse TV is deze leerlijn ont-
wikkeld voor alle groepen van de 
basisschool. Het is een virtueel 
lespakket dat gratis toegankelijk is 
voor alle scholen via www.klassetv.
nl.  Via visuele materialen (filmpjes, 
praatplaten, woordweb, webquests, 
en dergelijke) wordt het gesprek 
op gang gebracht over alles wat 
te maken heeft met geld. Op deze 
manier leren kinderen de waarde 
van geld en hoe ze er verstandig mee 
om kunnen gaan. Daarnaast verrijkt 
Rabobank Haarlem en Omstreken 
dit lespakket door het verzorgen 
van een rondleiding, het geven van 
gastlessen of het geven van een pre-
sentatie op een ouderavond. Naast 
dit lespakket geeft de Rabobank op 
www.rabobank.nl/financieelopvoe-
den handige tips en adviezen aan 
ouders hoe kinderen op een speelse 
manier de waarde van geld te leren 
kennen. Niet alleen door te leren 
sparen maar juist ook door te leren 
geld uitgeven.

Behoefte aan educatie
Uit onderzoek blijkt dat jongeren 
steeds meer moeite hebben met 
omgaan met geld. Volgens het Nibud 
komt één op de drie jongeren in de 
schulden. Volgens Platform CentiQ, 
een samenwerkingsverband van 
onder andere het ministerie van 

financiën, het Nibud en de Consu-
mentenbond, vertoont 5% van de 
basisschool leerlingen al voorte-
kenen van problematisch gedrag. 
Belangrijkste oorzaak hiervoor is te 
weinig aandacht voor de financiële 
opvoeding. Te weinig ouders geven 
zakgeld als leergeld.

Rol voor de bank
Uit onderzoek van de Rabobank 
blijkt dat 63% van de ouders het 
ook een verantwoordelijkheid van 
de bank vindt ondersteuning te 
bieden bij de financiële opvoeding. 
"Een kind kan niet vroeg genoeg 
beginnen met experimenteren 
met geld. Dit begint natuurlijk 
met kleine bedragen, het zakgeld", 
aldus Cindy van Oorschot, mana-
ger Kantoren bij de bank. Ouders 
denken vaak ten onrechte dat kin-
deren moeten leren sparen, maar 
het gaat juist meer om het leren 
uitgeven van geld waarmee ze de 
waarde van geld leren kennen. Met 
de initiatieven rondom het thema 
'Leren omgaan met geld' hoopt de 
Rabobank de maatschappelijke rol 
met ouders te delen. Zowel ouders 
als leerkrachten kunnen het finan-
ciële gedrag van kinderen monito-
ren en waar mogelijk bijsturen. En 
gaat het een keer mis, dan is dat een 
goed leerpunt voor een kind. x

Rabobank Spaarweek
Leren omgaan met geld

Dankzij het bericht van Gijs de Jong sta je er van te kijken: meer dan 50% 
van de hockeyleden van Rood-Wit, HBS en Bloemendaal komt van buiten 
de gemeentegrenzen. Met alle negatieve verstedelijkingseffecten in onze 
kostbare natuur.

De oplossing lijkt simpel: iedereen moet zich houden aan de samen over-
eengekomen convenanten en de uitvoering desnoods juridisch afdwin-
gen. Dan wordt er niet meer uitgebreid en de toelatingsregels voor leden 
doen dan gedeeltelijk de rest (bij Rood-Wit gaan familieleden voor, daarna 
gemeentebewoners, daarna buitenstaanders). En als handhaving van de 
convenanten juridisch niet af te dwingen is, dan dient de gemeente Bloe-
mendaal zulke afspraken vast te klinken in tienjarige beleidsplannen (met 
net zo'n strakke handhavingsvorm als met bestemmingsplannen). Of Gijs 
dit wil opbrengen mede namens omwonenden naar de burgemeester? Lijkt 
de eerste stap.

Triest blijft dat onze grote buurgemeenten saaie clubhuizen en te weinig 
'groen' inplannen bij nieuwe hockeyvelden - zo blijven onze drie mooie 
verenigingen een magneet. Maar met beperkte ledentoegang in combina-
tie met capaciteits 'bevriezing' zal alle nieuwe aanwas van buiten wel naar 
zulke clubs moeten gaan - waar men op den duur de boel wel fraaier zal wil-
len maken en ook deze clubs voor onze buren aantrekkelijker worden.

Hans Mooren, Aerdenhout

(HansMooren@ziggo.nl) x

Beteugeling hockeyproblematiek

haarlem - Op vrijdag 12 oktober, 
WereldReumaDag, organiseerde het 
Kennemer Gasthuis een dag voor 
reumapatiënten, hun naasten en 
alle andere geïnteresseerden. Ruim 
400 mensen bezochten de dag, met 
een uitgebreid en actief programma 
rond het thema bewegen. Ook Anita 
Witzier, ambassadeur van het Reu-
mafonds, was als speciale gast aan-
wezig.

Reuma is een chronische aandoe-
ning, maar bewegen kan -anders 
dan veel mensen denken- veel 
bijdragen aan het beperken van 
de klachten. Raymonda Scheffer, 
reumaconsulente in het Kennemer 
Gasthuis: "Juist daarom vonden 
wij het belangrijk om iets te doen 
op WereldReumaDag. Met alle 
disciplines, zowel artsen als para-
medici, uit ons ziekenhuis, twee 
externe fysiotherapiepraktijken, 
de reumapatiëntenverenigingen 
en een acteur die zelf reuma heeft, 
hebben we een breed, actief pro-
gramma opgezet. Mensen konden 
zich informeren en al hun vragen 
stellen aan de specialisten. Maar ze 

konden ook meedoen aan allerlei 
tests en workshops."
Met ruim 400 bezoekers was de 
dag een succes. Anitab Witzier: 
"Een heel diverse dag en bijzonder 
nuttig. Het was niet alleen informa-
tief maar ook instructief. Door alle 
workshops kun je zelf goed erva-
ren hoe je kunt bewegen of op een 
manier die minder belastend is." x

Reumadag KG groot succes

Anita Witzier neemt deel aan een 
workshop handig koken (Foto: Ken-
nemer Gasthuis).

bloemendaal - In de herfstvakantie 
organiseert Welzijn Bloemendaal 
weer een aantal vakantieactivi-
teiten voor jongeren. Zo is er een 
echte High Tea en een Bureau-
stoelenrace in Bennebroek. Voor 
de kleintjes en hun (groot-)ouders 
is er een kinderfilm te zien en (in 
tegenstelling tot wat er in de gids 
staat) kunnen tieners alvast voor 
Carnaval of Halloween griezelige 
littekens en wonden leren maken in 
Bloemendaal. Meer informatie is te 
vinden op facebook: Jongerenwerk-
SWB of door te bellen met Welzijn 
Bloemendaal, tel. 023-5250366. 
Opgeven voor de High Tea en de gri-
meerworkshop kan door een e-mail 
te sturen naar nicole@welzijnbloe-
mendaal.nl. x

Voor de jeugd

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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HERFSTUITSTAPJE 
Vrijdag 26 oktober, 11.30 uur, De Olmenhorst
Appels plukken, pannekoeken eten, kaarsen maken en daarna 
bezoek Global Garden
Busvervoer mogelijk voor wie moeilijk de deur uit komt

THEMABIJEENKOMSTEN
Donderdag 25 oktober, 10-12 uur, locatie Noord
Brandweervoorlichting
Dinsdag 31 oktober, 10-12 uur,  locatie Zuid 
Brandweervoorlichting
Dinsdag 30 oktober 10.00-12.00 uur, locatie Zuid
Van monniken en kloosters, door Bert Roebert
Woensdag 31 oktober 20.00-22.00 uur, locatie Noord
Mindfulness en het brein, meer rust in je hoofd, 
door Helma Ton
Dinsdag 13 november, 14.30-16.00 uur, locatie Noord
Geschiedenis van de Oude Kerk te Amsterdam, door Herbert 
van Hasselt
Dinsdag 27 november, 10.00-12.00 uur, locatie Noord
Nabestaandendossier, door ouderenadviseur Ria van Bakel
Vrijdag 30 november, 14.30-16.30 uur, De Rijp, Overveen
Tussen antiek en curiosa, dhr. Heerkens Thijssen taxeert.

WORKSHOPS
Woensdagen 31 oktober en 7 en 14 november,
van 14.00-16.00 uur
Cursus  iPad voor beginners
Nova Leerbedrijf, Tetterodestraat 9, Haarlem
Maandag 5 november, 20.15-21.15 uur
Lachyoga, lachen is gezond!
Santpoort-Noord, zaal naast kerk
Woensdag 7 november, 19.30-22.00 uur, locatie Noord
Interieuradvies, werken met een moodboard

Donderdag 8 november, 9.30-11.30 uur, locatie Zuid
Kerstkaarten maken
Donderdag 22 november, 14.00-16.00 uur, locatie Noord
Sieraden maken

FILMS
Voor namen van de  films bel met Welzijn Bloemendaal

Woensdag 24 oktober, 14.00 uur
Film voor kinderen met hun (groot)ouders
Locatie Noord
Vrijdag 26 oktober, 14.00 uur
Film voor kinderen en hun (groot)ouders
Franciscusschool, Bennebroek
Donderdag 1 november, 10.00-13.30 uur
Film en lunch, Casca Heemstede 
Maandag 12 november, 14.00 uur
Film, Ontmoetingsruimte, Vogelenzang

BEWEGEN, GOED VOOR U

Recreatief fietsen
- Woensdag 7 en donderdag 22 november, 9.45 uur,

locatie Noord
- Woensdag 24 oktober 10.00 uur, locatie Zuid 

Wandelen
- Elke 1e  en 3e maandag, 10.00 uur: Waterleidingduinen

’t Panneland
- Elke laatste woensdag, 10.00 uur: rondom Bennebroek, 

locatie Zuid
- Elke laatste maandag, 10.00 uur: korte wandeling vanaf 

kerk Vogelenzang
- Elke zaterdag Nordic walking in de    

Waterleidingduinen, 10.00 uur ’t Panneland
- Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn 

Bloemendaal

JONGERENWERK Bloemendaal neemt
JONGEREN SERIEUS!

Dinsdag 23 oktober, 15.00 - 17.00 uur in Bloemendaal

Workshop: grimeren, groep 6, 7, 8 en tieners van 12-15 jaar

Locatie Noord

Vrijdag 26 oktober, 15.30 - 17.30 uur, The Spot in Bennebroek

Tiener High Tea, leeftijd 10-14 jaar

Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Vrijdag 2, 9, 23 november, 16.00-18.00 uur in Bloemendaal

Fotocursus , leeftijd 10-15 jaar

Locatie Noord
Vrijdag 16 november, 17.00-18.30 uur in Bloemendaal

Kookclinic: zelf marsepein maken, leeftijd 10-15 jaar

Locatie Noord
Elke dinsdag van 16.00-18.00 uur, Girls Only in The Spot in 
Bennebroek. Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar

Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Elke dinsdag van 19.30-21.30 uur, Inloopavond in The Spot in 

Bennebroek. Leeftijd 12-20 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Elke woensdag van 14.00-16.30 uur, Inloopmiddag Dorpshuis 
Vogelenzang. Groep 6, 7, 8, locatie: Henk Lensenlaan 2A

Elke vrijdag van 15.00-17.00 uur, Inloopmiddag Dorpshuis 

Vogelenzang Leeftijd 10-14 jaar, locatie: Henk Lensenlaan 2A

Elke vrijdag van 16.00-18.00 uur, GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar

Locatie Noord
Elke vrijdag van 19.30-22.30 uur, 
Inloopavond The Spot in Bennebroek.
Leeftijd 12-20 jaar, locatie: ’t Trefpunt,   
Akonietenplein 1

KIJK OP 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
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heemstede/regio - En kleine honderd 
geïnteresseerden waren aanwezig op 
de voorlichtingsavond die reisorga-
nisatie Tui, moedermaatschappij van 
Arke en Holland International, had 
belegd over een mooie manier van 
vakantie vieren: het maken van een 
cruise. Het is een luxueuze vorm van 
reizen. Aan boord van de veelal uiterst 
luxe zeeschepen zijn vele voorzienin-
gen zoals een bioscoop, zwembad, 
winkels, bars, casino, theaters en 
diverse restaurants.

door Onno van Middelkoop

Wie kent de populaire TV-serie Love 
Boat niet? De avonturen die zich 
afspeelden aan boord van de Paci-
fic Princess, een luxe cruiseschip, 
werden toendertijd door heel veel 
mensen gevolgd.

Een cruiseschip is feitelijk ingericht 
om een complete leefgemeenschap 
met het formaat  van een dorp te 
herbergen, maar heeft de voorzie-
ningen van een provinciestad. Aan 
boord beschikken de passagiers 
over een eigen hut, een slaapka-
mer met douche/bad en toilet, vaak 
ingedeeld naar grootte, ligging en 
luxe. De nieuwere schepen hebben 
meer kamers met balkon.
Heleen Vetten van Tui vertelde 
over haar eigen ervaringen met 
een recente cruise. "Eén van de 
voordelen van een cruise is dat je 
voor de hele vakantie maar een 
keer je bagage hoeft uit te pakken. 
En als je een cruise boekt doe je 
diverse bestemmingen aan, waar je 

iedere keer weer een andere sfeer 
ondergaat. Natuurlijk heb je tus-
sendoor zeedagen, de gelegenheid 
om gebruik te maken van de vele 
faciliteiten aan boord van het schip. 
Er is keuze uit cruises waar je in 
gala kunt dineren, maar ook in je 
gewone vrijetijdskleding."
Meestal staan zonnige bestemmin-
gen op het programma - zoals lan-
den rond de Middellandse Zee, de 
Caraïben - maar ook Noorwegen, 
Alaska of de Zuidpool zijn in de 
zomer populair gebieden voor een 
cruise.
Sales manager Europa voor Holland 
America Line (HAL), Louis Barzar, 
vertelde vrijuit over de vloot die zij 
exploiteren en de types schepen die 
zij hebben varen. "Het type schip 
waar u op vaart is ook afhanke-
lijk van de bestemming. Sommige 
schepen zijn simpelweg te groot 
om rivieren of fjorden in te kunnen 
varen, dus daar hebben we speciale 
schepen voor. Die cruises zijn dan 
natuurlijk ook kleinschaliger."
Kies je voor een cruise in de Carib-
bean, dan moet je natuurlijk reke-
ning houden met een vlucht naar 
de vertrekbestemming. Blijf je u in 
Europa, dan is dat al een stuk een-
voudiger. Ook vertrekken steeds 
meer cruises vanuit Amsterdam 
en Rotterdam. Ook Jan Prikkel van 
MSC Cruises gaf voorlichting over 
zijn rederij, waarbij opvalt dat MSC 
van origine een Italiaanse rederij is. 
Heerlijke koffie en andere Italiaan-
se specialiteiten dus. En voor gezin-
nen met kinderen is het schip 'Aïda' 
zeer geschikt, omdat zij is uitgerust 
met veel faciliteiten voor kinde-
ren. En verblijft het kind onder de 
zeventien jaar bij je in de hut, dan 
is het verblijf soms zelfs gratis voor 
het kind.
Wat de prijs voor een cruise betreft, 
kun je helemaal zelf bepalen hoe 
duur je het wilt maken. Er zijn 
al achtdaagse cruises voor min-
der dan € 500,- te boeken. Maar 
je kunt ook kiezen voor heel veel 
luxe en zorgeloos verblijf. Dat kost 
natuurlijk wat meer. En er zijn ook 
gespecialiseerde cruises, zoals een 
bridgecruise en een golfcruise. En 
wat te denken van een 90-daagse 
cruise waarbij ook Antarctica wordt 
aangedaan? Eén ding is zeker: een 
cruise is tegenwoordig in alle soor-
ten, maten en prijsklassen te boe-
ken. Bij Arke vertellen ze graag alles 
over de mogelijkheden. x

Cruise maken kan iedereen
Uitgebreide voorlichtingsavond Arke in Casca

Louis Barzar vertelt het publiek over de schepen die rederij Holland America Line 
onder beheer heeft (Foto: www.ovmfotografie.nl).

rijsenhout - Met eigen ogen zien hoe 
gft-afval groene energie wordt. Afge-
lopen zaterdag was het een drukte 
van jewelste bij De Meerlanden in 
Rijsenhout. Ondanks de soms stevige 
buien kwamen ruim 800 bezoekers af 
op de Open Dag van de groene ener-
gieproducent. Veruit de meeste inte-
resse ging namelijk uit naar de rond-
leidingen rondom de Vergistings- en 
Composteringsinstallatie.

Hier zet De Meerlanden gft-afval 
van bewoners en bedrijven om in 
onder andere groengas voor het 
aardgasnetwerk en de eigen inza-
melwagens. De belangstelling was 
zo groot, dat de rondleidingen tot 
na 15.00 uur doorgingen. Maar ook 
demonstraties met shovel en inza-
melwagens en een tijdelijke bios-
coop waren bij zowel jong als oud 
erg in trek.

Groengas uit gft-afval
Vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur was het 
terrein en de eind 2011 opgelever-
de Vergistings- en Composterings-
installatie in Rijsenhout geopend 
voor publiek. Bezoekers konden 
zich aansluiten bij een rondleiding 
om uitleg te krijgen welke nuttige 
producten De Meerlanden uit hun 
gescheiden gft-afval haalt. Naast 
rondleidingen waren er demonstra-

ties met inzamel- en veegwagens en 
een shovel en werden kinderen en 
volwassen bewust gemaakt van de 
Dode Hoek van vrachtwagens. De 
Meerwinkel en het NMCH waren 
aanwezig met informatiestands.
Veel kinderen gingen uiteindelijk 
moe, maar voldaan naar huis; mee-
rijden met een inzamelwagen. Een 
kijkje nemen in de mini-bioscoop, 
waar ze konden zien wat er met ver-
schillende afvalstromen gebeurt. 
Voorgelezen worden door Maurits 
van Huijstee, die in het kader van 
de Kinderboekenweek ook gesig-
neerde exemplaren van zijn boek 
Diego Zonnesteek weggaf. Of je, 
nadat je je had laten schminken, 
uitleven op een springkussen. Het 
kon allemaal afgelopen zaterdag in 
Rijsenhout. x

Met eigen ogen zien hoe gft
afval groene energie wordt

De Meerlanden trekt 800 bezoekers

(Foto: De Meerlanden).

(Foto: De Meerlanden). x

zandvoort - Ongeveer gelijk met de 
start van het project Natuurkern 
Noordwest, waar wij vorige week 
uitgebreid over berichtte, is de 
aanleg van het ecoduct Zandpoort 
over de Zandvoortselaan van start 
gegaan. Om het ecoduct aan te 
kunnen leggen is het noodzakelijk 
om het gebouw van voormalig par-
tycentrum 'De Manege' te slopen 
om ruimte te maken voor de fun-
damenten van het ecoduct. Vorige 
week werd het gebouw dan ook 
gesloopt, inmiddels is de sloop zo 
goed als klaar en worden de voor-
bereidingen getroffen om 60.000 
kubieke meter zand ter plaatse te 
verwerken. Het zand is afkomstig 
van de afgravingen van het pro-
ject Natuurkern Noordwest. Per 
vrachtwagen kan er 25 kubieke 

meter zand worden aangevoerd. 
Per dag worden er zestig vrachtwa-
gens verwacht, zo'n 1500 kubieke 
meter zand per dag. Veertig dagen 
lang zal dit duren om tot de zestig-
duizend kubieke meter te komen. 
Enige overlast valt dus wel te ver-
wachten. De vrachtwagens met 
zand rijden zoveel mogelijk buiten 
de spits en het plaatsen van de lig-
gers van de ecoducten met zwaar 
materieel vindt 's nachts plaats. De 
provincie streeft ernaar de overlast 
voor de omgeving en stremming 
voor het verkeer tot een minimum 
te beperken. Kijk voor uitgebreide 
informatie over dit project op www.
natuurbrugzandpoort.nl. x

Sloop Manege gestart

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem - Het Kennemer Gasthuis 

in Haarlem gaat reorganiseren. Dit 

betekent een verlies van 250 arbeids-

plaatsen. Ook gaat het ziekenhuis 

vastgoed afstoten en bestaande 

gebouwen anders inrichten. Daar-

naast wordt geïnvesteerd in een 

nieuw elektronisch patiëntendossier 

(EPIC) en zorgt verdere uitbouw van 

de verbetermethodiek Lean ervoor dat 

het ziekenhuis eind 2013 duurzaam 

financieel gezond is.

Een afnemend aantal patiënten, 
bezuinigingen vanuit de overheid 
en stijgende loonkosten zijn de aan-
leiding voor de reorganisatie. Het 
ziekenhuis verwacht dat deze trend 
zich doorzet de komende jaren. Zo 
hebben verzekeraars al aangegeven 
de komende paar jaar op een nul-
lijn te gaan zitten: dit betekent geen 
groei van de ziekenhuisactiviteiten 
en geen correctie van de inflatie.
Bestuursvoorzitter Van Barneveld: 
"De enige manier om dit op te 

vangen is snijden in onze kosten. 
Zonder dat dit ten koste gaat van de 
zorg voor onze patiënten. Toegan-
kelijkheid, kwaliteit en veiligheid 
blijven bij ons bovenaan staan. Het 
Kennemer Gasthuis blijft investeren 
in verbetering van de kwaliteit van 
de zorg."
De reorganisatie heeft gevolgen voor 
medewerkers van het ziekenhuis. 
Het ziekenhuis begeleidt bovental-
ligen zo veel mogelijk van werk naar 
werk maar sluit gedwongen ontsla-
gen niet uit. Op dit moment werken 
er 2.472 mensen in het Kennemer 
Gasthuis. Het ziekenhuis onder-
zoekt op welke plaatsen functies 
kunnen verdwijnen. Er is overleg met 
de bonden over een nieuw sociaal 
plan. Het huidige sociaal plan loopt 
eind dit jaar af.
Het reorganisatieplan van het Ken-
nemer Gasthuis zal in zijn geheel 
onderdeel uitmaken van het fusie-
plan, indien de fusie met het Spaar-
ne Ziekenhuis doorgaat. x

KG gaat reorganiseren

heemstede - Op zondag 21 oktober 
wordt een grote rommelmarkt 
gehouden in Heemstede. In 
sportcentrum Groenendaal, pal 
naast het zwembad, aan de Sport-
parklaan 16 zijn die dag ruim 125 
kramen te vinden. Niet alleen 
gebruikte kleding, uitgelezen boe-

Rommelmarkt ken of grijsgedraaide lp's worden 
verhandeld, maar ook zaken als 
curiosa, antiek en brocante. De 
markt is geopend van 09.30 tot 
16 uur en de toegang bedraagt € 
2,50 per persoon. Kinderen tot en 
met 11 jaar (onder begeleiding) 
en het parkeren zijn gratis. Kijk 
voor meer informatie op www.
mikki.nl. x
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haarlem - In Teylers Museum zijn er 
voor kinderen in de herfstvakantie 
speciale activiteiten naar aanleiding 
van de tentoonstelling Rafaël die er 
nu te zien is. Zo zijn er speciale kin-
derworkshops om te schilderen op 
natte kalk - zo krijg je een fresco - die 
Rafaël veel gemaakt heeft. Ook kun-
nen kinderen meedoen om de lang-
ste tekening ooit te maken.

door René Snoeks

Wie heeft er niet ooit op een 
muur getekend, met pen of zelfs 
echt met graffiti? Kom in Teylers 
Museum meemaken hoe ze het 
vroeger deden. In Italië maakten 
ze vaak 'fresco's'. Dat zijn muur-
schilderingen met verf op kalk. De 
kleuren blijven daardoor heel erg 

mooi. Kinderen gaan verf mengen 
met pigmenten en dan op natte 
kalk schilderen. Er zijn steeds drie 
workshops per dag en er kunnen 
maximaal vijftien kinderen vanaf 
8 jaar meedoen. Aanmelden kan 
bij de balie achter het café. Deel-
namen kost € 5,- per kind. De work-
shopdagen zijn zaterdag 20, dins-
dag 23, donderdag 25 en zaterdag 
27 oktober. De workshoptijden zijn 
van 11.00 tot 12.00 uur, van 13.00 
tot 14.00 uur en één van 15.00 tot 
16.00 uur.

De langste tekening
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen op 
de verdieping boven de hal mee-

doen om de langste tekening ooit 
maken. Iedereen kan meetekenen 
aan de roltekening die ook vanuit 
de hal te zien is. Teken je mooiste 
ridder of prinses, of leef je uit op 
een portret van je vader of moeder. 
In de zaal ernaast kun je je mooiste 
tekening projecteren op de wan-
den. Het is dan net of je zo'n chi-
que zaal van Teylers Museum zélf 
beschilderd hebt. En wie wil dat 
nou niet, als jongste Rafaël? Deel-
name aan deze activiteit is gratis 
(wel met een museumkaartje) en 
het is elke dag vanaf 11.00 uur (op 
zondag vanaf 12.00 uur). Kinderen 
kunnen aanschuiven en weggaan 
wanneer ze willen willen. Zaterdag 
20 oktober eindigt het om 15.30 
uur. Op de overige dagen (dinsdag 
tot en met zaterdag) om 16.30 uur 
einde.
Het adres van het Teylers Museum 
is het Spaarne 16 in Haarlem. De 
tentoonstelling Rafaël is nog tot en 
met 6 januari 2013 te zien. x

Kinderen en Rafaël

Madonna Colonna, uitsnede. (Collectie Gemäledegalerie, Staatliche Museen, 
Preussischer Kulturbesitz, Berlin - Foto: Jörg P.Anders)

haarlem - Tijdens de herfstvakantie 
vindt er bij de 90-jarige voetbalclub 
Alliance '22 een Ajax clinic plaats. 
"Alles zal die dag in het teken van 
Ajax staan. Vlaggen, ballen en trai-
ners, het wordt hier één en al Ajax", 
zegt jeugdbestuurslid Hans Homburg. 
De club organiseert in het kader van 
haar 90-jarig bestaan een 1-daagse 
Ajax clinic voor de jeugd in de leeftijd 
tussen de 6 en 16 jaar.

door Christa Warmerdam

Homburg: "De trainingen zijn geba-
seerd op de trainingen die dagelijks 
aan de Ajaxjeugd worden gegeven. 
De jeugd van onze club is al hele-
maal enthousiast want ze willen 
natuurlijk allemaal bij Ajax spelen. 
Als je bij een training gaat kijken 
loopt 90% in een Ajax shirtje."
De voetbalclub aan de Zeedistelweg 
(Haarlem Zuidwest) telt zo'n 850 
leden waarvan 650 jeugdlid zijn 
in de leeftijd 6 tot 16 jaar. De vel-
den worden dan ook, zeker tijdens 
de woensdagmiddagen, intensief 
gebruikt. De club profileert zich als 
een echte familieclub waar sporti-
viteit voorop staat. Homburg: "We 
wilden daarom tijdens ons jubile-
um ook echt iets leuks doen voor de 
jeugd. Laatst was er een trainer van 
Ajax. Hij kwam uitleg geven over de 
clinic en dan zie je die gezichten al 
helemaal stralen en sommigen een 
beetje zenuwachtig worden alleen 
al om het feit dat er 'iemand van 

Ajax bij Alliance rondloopt'. Gewel-
dig om te zien en daar doen we het 
ook echt voor."
Tijdens de clinic worden alle deel-
nemers ingedeeld op basis van 
leeftijd en niveau. Hierop wordt de 
oefenstof aangepast zodat iedereen 
zoveel mogelijk leert. Zodoende 
zijn niet alle trainingen gelijk maar 
wel altijd gebaseerd op de unieke 
Ajax-trainingsmethodiek en -stijl. 
Bovendien staan in de oefenstof van 
de Ajax Clinics de bewegingen van 
de Ajacieden Siem de Jong, Derk 
Boerrigter en Kolbeinn Sigthorsson 
centraal. De dag begint met een 
warming up en een basistraining. 
Na de training gaan de kinderen 
door zonder de ouders.
Homburg: "Ouders hoeven er dus 
niet de hele dag bij te zijn want de 
kinderen worden de hele dag goed 
verzorgd. Tussen de middag krijgen 
ze een lunch en tijdens de pauzes, 
's morgens en 's middags, drinken. 
Ook krijgen alle jongens en meis-
jes die meedoen met de clinic een 
officieel Ajax Clinics Adidas voet-
balshirt, een officiële Ajaxbal en 
een certificaat met handtekening 
van de jeugdtrainer van Ajax, Rob 
Witschge."
De Ajax clinic bij SV Alliance '22 
kost € 91,- en start vrijdagochtend 
26 oktober om 09.00 uur. Er is nog 
plaats en inschrijven kan via www.
ajaxclinics.nl of via de link op www.
alliance22.nl. x

Ajax clinic bij Alliance

Hans Homburg: "Vlaggen, ballen en  trainers. Het wordt hier één en al Ajax" 
(Foto: Christa Warmerdam).

zandvoort - Ontdek in de scheme-
ring de 'wilde' herfst en ga op zoek 
naar diersporen, burlende herten 
en bijzondere paddenstoelen. Dat 
kan op zondag 21 oktober. IVN 
Zuid-Kennemerland en Waternet 
organiseren die dag een spannende 
herfstexcursie voor kinderen van 
6 tot 12 jaar in de Amsterdamse 
waterleidingduinen. De excursie 
wordt begeleid door natuurgid-
sen. Als echte natuurvorsers gaan 
kinderen op pad, op zoek naar de 
herfst in de natuur. Laat je verras-
sen door alles wat er in de duinen 

te beleven valt. Trek stevige schoe-
nen, neem een verrekijker mee en 
de ouders... die blijven thuis. Aan-
vang is 16.00 uur. De excursie duurt 
anderhalf uur en deelname is gratis. 
Een toegangskaart voor de duinen 
is wel verplicht. Verzamelpunt is 
de ingang Zandvoortselaan van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Zie ook www.ivn.nl/zuidkennemer-
land. x

Een wilde herfstexcursie

(Foto: Waternet).

vogelenzang - Vind je het leuk om 
sporen in de natuur te zoeken? Zorg 
dan dat je er bij bent op zaterdag 20 
oktober van 14.00 tot 15.30 uur. Op de 
landgoederen bij Vogelenzang kun je 
op zoek naar verrassende ontdekkin-
gen.

Als je leuke dingen in de natuur 
wilt zoeken moet je er nu op uit 
trekken. In de herfst kun je allerlei 
zaden vinden. Bijvoorbeeld beuken-
nootjes of eikels. En er vallen steeds 
meer bladeren naar beneden. 
Geprobeerd wordt zoveel mogelijk 
soorten te vinden en uit te zoeken 
hoe de bomen heten waar ze vanaf 
zijn gevallen. Deelnemers komen 
onderweg vast wel wat modderige 
plekjes tegen. Hier kunnen de echte 
speurneuzen aan de gang. Van 
welke dieren vind je hier de spo-
ren? Als je heel erg van de natuur 

houdt kun je op zoek naar poep. 
Ieder dier heeft een eigen soort drol-
letje. Wel een beetje vies natuurlijk, 
maar toch ook wel spannend. Soms 
kom je mooi zien wat een dier heeft 
gegeten.
Deze excursie is speciaal geschikt 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar die 
het leuk vinden er op uit te trekken. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via www.gaatumee.nl. De kosten 
bedragen € 6,50, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland betalen € 
3,50 en kinderen tot 12 jaar € 3,50 
(kinderen van Beschermers € 2,50.
Volg de Leidsevaartweg en neem de 
afslag over het spoor. Deelnemers 
verzamelen op het parkeerterrein 
van Leyduin aan de Manpadslaan 1 
in Vogelenzang. x

Spoorzoeken op landgoederen

Misschien vind je wel sporen van een 
eekhoorn (Foto: Wil Doorn-Meijne).

haarlem - Wat zie je allemaal in de 
stad? Hoe zien de huizen eruit? 
Als je er goed naar kijkt dan zou je 
kunnen zeggen dat huizen eigen-
lijk net mensen zijn: elk huis heeft 
een eigen karakter met zelfs een 
eigen gezicht! Het ABC Architec-
tuurcentrum daagt op vrijdag 
26 oktober kinderen tussen de 5 
en 10 jaar uit om de stad te ont-
dekken en een nieuwe te maken. 
Daarvoor wordt er twee keer de 
workshop 'Een Gebouw met een 
gezicht' gegeven, één van 10.00 
tot 12.00 uur en één van 14.00 tot 
16.00 uur. Deelname kost € 5,- per 
kind. Aanmelden voor een van de 
workshops kan bij het ABC, tel. 
023.5340584. Het ABC is geves-
tigd aan het Groot Heiligland 47 
in Haarlem. Zie ook www.archi-
tectuurhaarlem.nl. x

Huizen: net mensen

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323



 11 



  12



haarlem - Van zaterdag 20 tot en met 
zondag 28 oktober staat de Film-
schuur in het teken van Cinekid: 
negen dagen lang zijn er de allerbeste 
jeugdfilms te zien. Dit jaar wordt het 
programma uitgebreid met drie Cine-
kid Workshops. Kinderen kunnen 
tijdens de workshops kennis maken 
met één van de oudste animatietech-
nieken, zelf een stopmotion anima-
tiefilm maken of meespelen in een 
film die wordt gemaakt met behulp 
van een 'green screen'.

door Michiel Rehwinkel

Tijdens Cinekid in de Filmschuur 
draait dagelijks de splinternieuwe 
animatiefilm Lotte en de Maan-
steen (4+) waarin Lotte uit Uit-
vondersdorp een nieuw avontuur 
beleeft. En andere nieuwe film die 
tijdens Cinekid draait, is War of the 
buttons (8+), over de strijd tussen 
de kinderen uit twee buurtdorpen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er 
worden winnaars van grote prijzen 
vertoond, zoals Lost in Africa (11+), 
Kauwboy (9+) en successen als Bram-
metje Baas (5+) en Swchwrm (7+). 
Ook de openingsfilm van Cinekid 
in Amsterdam, Ernest & Célestine 
(4+), is in de Filmschuur te zien.
Bijzonder ook zijn de films Supe-
rechte liefde (9+) over de kracht van 
liefde en hoe dit de duistere kantjes 

in een kinderziel naar boven brengt; 
Approved for adoption (10+), een 
combinatie van animatiefilm en 
'echte film' over een Koreaanse jon-
gen die wordt geadopteerd door een 
Belgisch gezin en Cinekid Shorts 
(6+), een speciale compilatie van 
zeven nieuwe korte films uit heel 
Europa.

Workshops
Tijdens Cinekid in de Filmschuur 
kunnen kinderen meedoen aan 

drie Cinekid Workshops. Op maan-
dag 22 oktober maken kinderen in 
de Workshop Animatiewerkplaats 
(6+) samen met een professionele 
animator een stop motion anima-
tiefilm op een groot speelvlak op 
de grond. In de Workshop Green 
Screen (6+) op woensdag 24 oktober 
maken kinderen een spectaculaire 
film waarin reuzen en de kinderen 
zelf de hoofdrol spelen. De Work-
shop Wondertrommel (4+) tot slot, 
biedt kinderen de gelegenheid om 
zelf één van de eerste animatietech-
nieken tot leven te brengen. Voor 
alle workshops geldt dat het aantal 
plekken beperkt is, dus reserveren 
is aan te raden.
Kaarten bestellen kan op www.
filmschuur.nl, telefonisch via 023-
5173910 of aan de kassa van de 
Filmschuur. Deze is dagelijks open 
van 13.30 tot 21.45 uur en tijdens 
Cinekid dagelijks vanaf 12.00 uur. 
Filmkaarten kosten € 7,- (kinderen 
tot en met 12 jaar). Volwassenen 
betalen € 9,- of € 8,- met Vrienden-
pas of CJP. Workshopkaarten kos-
ten € 5,-.

Springende Spruiten Disco
Op zondag 28 oktober wordt Cine-
kid swingend afgesloten met de 
razend populaire Springende Sprui-
ten Disco in Café Toneelschuur. De 
altijd vrolijk uitgedoste DJ Rebelsa 
zorgt voor veel swingende dans-
muziek. De toegang is gratis voor 
iedereen. x
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De allerbeste jeugdfilms
Cinekid in de Filmschuur nu ook met workshops

Nieuw tijdens Cinekid zijn dit jaar de workshops. Zo gaan kinderen tijdens de 
Workshop Animatiewerkplaats samen met een professionele animator een stop 
motion animatiefilm maken op een groot speelvlak op de grond (Publiciteits-
foto).

Een bijzondere film is Superechte lief-
de over de kracht van liefde en hoe dit 
de duistere kantjes in een kinderziel 
naar boven brengt (Publiciteitsfoto). 

Zaterdag 20 oktober

13.15 | Lotte en de maansteen [4+]. 
15.00 | Superechte liefde [9+].

Zondag 21 oktober

13.15 | Lotte en de maansteen [4+]. 
15.00 | Brammetje Baas [5+].

Maandag 22 oktober

12.30 | Workshop Animatiewerk-
plaats [6+]. 13.15 | Lotte en de 
maansteen [4+]. 14.00 | Workshop 
Animatiewerkplaats [6+]. 15.00 | Lost 
in Africa [11+]. 15.30 | Workshop Ani-
matiewerkplaats [6+]

Dinsdag 23 oktober

13.15 | Lotte en de maansteen [4+]. 
15.00 | Swchwrm [7+].

Woensdag 24 oktober

12.30 | Workshop Green Screen [6+]. 
13.15 | Lotte en de maansteen [4+]. 
14.00 | Workshop Green Screen [6+]. 
15.00 | Approved for adoption [10+]. 
15.30 | Workshop Green Screen [6+].

Donderdag 25 oktober

13.15 | Lotte en de maansteen [4+]. 
15.00 | Ernest & Célestine [4+].

Vrijdag 26 oktober

12.30 | Workshop Wondertrommel 
[4+]. 13.15 | Lotte en de maansteen 
[4+]. 14.00 | Workshop Wondertrom-
mel [4+]. 15.00 | Kauwboy [9+]. 15.30 | 
Workshop Wondertrommel [4+]

Zaterdag 27 oktober

13.15 | Lotte en de maansteen [4+]. 
15.00 | Cinekid Shorts p6+].

Zondag 28 oktober

14.30 | War of the Buttons [8+]. 15.30 

| Lotte en de maansteen [4+]. 16.00 | 
Springede Spruiten Disco [AL].

Kijk voor meer informatie over Cine-
kid in de Filmschuur op www.film-
schuur.nl en voor meer informatie 
over Cinekid op www.cinekid.nl x

Cinekidprogramma

haarlem - De veelgeprezen en uit-
verkochte De Storm uit het vorige 
seizoen smaakte naar meer bij de 
Toneelmakerij en de Firma Rieks 
Swarte. De twee gezelschappen zet-
ten hun succesvolle samenwerking 
voort met Pinokkio naar de beroemde 
klassieker van Carlo Collodi. Pinokkio 
is een wilde familievoorstelling voor 
grote en kleine rebellen.

door Michiel Rehwinkel

Pinokkio is een pop, geboren uit 
een stuk hout en de beitel van zijn 
vader Gepetto. Hij wil zo graag een 
echte jongen zijn! En dat kan, als 
hij ongelooflijk braaf is. Maar onge-
looflijk braaf zijn is ongelooflijk 
moeilijk. Is het leven niet bedoeld 
om plezier te maken en in zeven 
sloten tegelijk te lopen? Groot wor-
den is verwarrend, zoveel te kiezen 
en zoveel fouten om te maken. En 
dan is er ook nog die neus, die groeit 
als Pinokkio een leugentje vertelt. 
Maar als hij de Blauwe Fee kwijt-
raakt en Gepetto wordt opgeslokt 
door de Grote Haai, vindt Pinok-
kio het niet moeilijk meer om het 
goede te doen. En blijkt er een dap-
per jongenshart te kloppen in zijn 
houten lijf.
Pinokkio is een stoere voorstelling 
voor grote en kleine rebellen. In een 
decor van Rieks Swarte waarin niets 
is wat het lijkt, is de verbeelding 
aan de macht. In een handomdraai 
van het Marionettentheater naar 

het binnenste van de Grote Haai. 
Een wilde verzameling van bonte 
figuren zingt, jokt, danst, misleidt 
en heeft lief. En wie het hart op de 
juiste plek heeft, wordt een echte 
jongen.
Te zien op vrijdag 19 (try-out) en 
zaterdag 20 oktober (première) om 
19.00 uur en op zondag 21 oktober 
om 14.30 uur in de Stadsschouw-
burg Haarlem. De voorstelling 
duurt ongeveer anderhalf uur. Kijk 
voor meer informatie over de prij-
zen (per rang en leeftijd) en reser-
veren op www.theater-haarlem.nl. 
Telefonisch reserveren is mogelijk 
via 023-5121212. x

Een wilde familievoorstelling
voor grote en kleine rebellen

Pinokkio in de Stadsschouwburg

Pinokkio, een feestelijke levensles 
over een houten jongen in een absur-
de wereld (Foto: Esther de Boer).

heemstede - Zondag 21 oktober orga-
niseren het IVN Zuid-Kennemerland 
en Landschap Noord-Holland de jaar-
lijkse Paddenstoelendag op de Over-
plaats, naast de speeltuin Linnaeus-
hof. Dit gebied is recentelijk verfraaid 
en heeft weer de allure gekregen van 
vroeger. Kom samen met kinderen, 
familie en vrienden en geniet van de 
herfstsfeer. Er is een uitgebreid pro-
gramma voor groot en klein.

Om 11.00, 13.00 en 15.00 uur gaat 
er een wereld open tijdens de pad-
denstoelenexcursies onder leiding 
van IVN-natuurgidsen. Daarnaast is 
er een gezellig terras en een markt 
met allerlei kraampjes. Bezoekers 
kunnen een paddenstoelenhapje 
proeven en het Buitenplaatsenpad 
wandelen.

Kinderprogramma
Voor kinderen tot een jaar of 10 is er 
de kabouter-puzzeltocht door het 
bos. Zoek de kabouters en geef ant-

woorden op de vragen. En er is een 
knutselhoek en kinderen kunnen 
broodjes bakken met de scouting.
Vanaf 11.00 uur vermaakt Lodewijk 
van het populaire tv-programma 
Green-Kids kinderen met herfst-
natuur-workshops. Tussen 12.00 en 
13.00 uur is er een Meet & Greet. 
Om 11.00 en om 13.00 uur is er een 
kinderpaddenstoelenexcursie (voor 
kinderen van 4 tot 10 jaar, zonder 
ouders) en om 12.00 en om 14.00 
uur komt Kabouter Pierelier vertel-
len over het leven in het bos.
De dag op 21 oktober begint om 
10.30 uur en eindigt om 16.00 uur. 
De Overplaats ligt in Bennebroek 
tussen de Herenweg en de Glipper-
weg naast speeltuin Linnaeushof 
die met grote borden is aangegeven. 
Er is een fietsenstalling en parkeren 
kan op het parkeerterrein van de 
speeltuin aan de Glipperweg 4 in 
Heemstede. x

Lekker genieten van de herfst
tijdens de Paddenstoelendag

(Foto: Ilse Miedema).
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

OVERWEEGT U UW WONING 
(TIJDELIJK) TE VERHUREN?
Met verstand van zaken  verhuurt Executive 

Home Rentals uw woning vakkundig aan

particulieren en expats.

Voor informatie en een vrijblijvende huur-
waardebepaling! 

EHR Haarlem e.o.:

Industrieweg 4b, 2102 LH Heemstede

023- 54 78 272/06- 22 073 705 of

haarlem@ehr.nl

MEGA
VLOOIENMARKT

zon. 21 Okt.

Haarlem
Kennemerhal.

300 Kramen (vol)

Iedere dag

��������

��	�
����

����������

����������

�������������

�����
���
����

���
��������

��	�����������

������ ���
����

��!����"� ����� 

WWW.VANDERVLUGT.NL

�
��������������

D A G L I C H T + R U I M T E

Uw Select Windows dealer:

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40  
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

DE OVERHEID 
VERHOOGT
DE BTW, WIJ NIET!
De btw wordt verhoogd naar 21%. Maar wij rekenen voorlopig 
nog met het oude tarief! Gewoon, om u korting te geven en 
om u niet meer te laten betalen voor het verbeteren van uw 
woning.

Select Windows introduceert een 

GROEN BETAALPLAN.
Kom daarom nu naar ons en koop duurzame 
producten met een duurzaam plan, voor een 
duurzame toekomst!

Vraag naar de voorwaarden van onze acties.

NIEUW!
SKG
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SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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zandvoort - Naast een natuurlijke 
inspiratie om kunst te scheppen is 
Yvonne Ravelli in het bezit van een 
spontane en open persoonlijkheid. 
Het gesprek in Gallery LaRaven aan de 
Zandvoortse Thorbeckestraat is dan 
ook diepgaand en aangenaam. Pre-
tenties zijn de Hoofddorpse vreemd, 
eerder heeft ze de neiging anderen 
dankbaar te zijn voor de prachtige 
beeldhouwwerken die LaRaven te 
zien zijn. Ze gebruikt materialen als 
speksteen, diverse soorten marmer, 
albast en opaal maar ook brons.

door Onno van Middelkoop

"Het mooie aan werken met steen 
is, als je geen vooropgezet plan 
hebt, vormen intuïtief ontstaan. 
Zoals het beeld van groene opaal." 
Het beeld waar Ravelli op doelt, is 
een prachtig beeldhouwwerk dat 
ook bij LaRaven is te bewonderen.
"Ik ben begonnen in de kunst met 
het maken van aquarellen. Schilde-
ren 'pakte' me, ik volgde cursussen 
en ontwikkelde in de loop der tijd 

mijn eigen stijl. Omdat ik een zwak 
heb voor paarden heb ik die dan ook 
veel geschilderd. Later ben ik me ook 
op het schilderen met acrylverf gaan 
toeleggen. Enkele jaren geleden wilde 
ik me verbreden en het werken met 
steen en brons is nu mijn nieuwe 
liefde." Ook hiervoor volgde Ravelli 
cursussen. Maar al snel ontwikkelde 
zij ook hierin een eigen stijl.
Bij LaRaven staan diverse vrouwe-
lijke torso's, enkele abstracte beel-
den en een bronzen beeld, getiteld 
'De Denker'. Het vrouwelijke torso 
van zwart marmer heeft prachtige 
strakke, weelderige lijnen en is heel 
mooi zacht afgewerkt. Het torso van 
speksteen is deels glad afgewerkt en 
voor een deel niet, zodat contrasten 
mooi tot hun recht komen. Weer een 
ander torso is gemaakt van Carrara 
marmer, waar de tekening in het 
lichtkleurige materiaal goed tot zijn 
recht komt. "Op een één of andere 
manier doe ik het intuïtief altijd 

goed met de tekening in het mate-
riaal. Het pakt bijna altijd goed uit", 
licht Ravelli toe.
Galeriehouder Peter van Harreveld is 
blij met de werken van Yvonne Ravel-
li. "Yvonne maakt bijzondere dingen, 
die een fraaie aanvulling zijn op onze 
collectie." Duizendpoot Ravelli makt 
naast al deze fraaie kunst ook nog 
eens haar eigen sieraden, die direct 
opvallen. "Maar dat doe ik niet voor 
de verkoop hoor." Het is in ieder geval 
op z'n minst opvallend hoe creatief 
zij is. We gaan ongetwijfeld nog veel 
over haar horen. x

Steen komt tot leven
Yvonne Ravelli exposeert bij LaRaven Zandvoort

Yvonne Ravelli: "Het mooie aan werken met steen is, als je geen vooropgezet 
plan hebt, vormen intuïtief ontstaan" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - In 1982 opende Café 't 
Bremmetje aan de Raadhuisstraat 
12 de deuren en op 19 oktober gaat 
dit groots gevierd worden met alle 
(oud) gasten en oud-eigenaren. Alle 
oud-eigenaren zullen aanwezig zijn 
en kunnen weer even herinneringen 
ophalen achter de bar met hun muziek 
uit die tijd en gasten uit die tijd.

De officiële opening van café 't 
Bremmetje was 5 augustus 1982, 
toen opende René Westerkamp en 
Tinus Kokkelkoren de deuren van 
het café. Nu dertig jaar later staat er 
een nieuwe generatie achter de bar. 
't Bremmetje is een echt dorpscafé 
waar iedereen elkaar kent en van-
daag de dag komen er nog steeds 
gasten die dertig jaar geleden de 
opening hebben meegemaakt.
Het café is vier keer van eigenaar 
veranderd. Een bijzonder feit is dat 
het in alle gevallen een compag-
nonschap was en dat er nog steeds 
goede contacten zijn tussen alle 
(oud)eigenaren. De doelgroep is in 
die dertig jaar ook niet veel gewij-
zigd. Er komt al jaren lang een mix 
van jong en oud. 't Bremmetje staat 
ook bekend als sportcafé. Belang-
rijke sportevenementen zijn live te 
volgen  en worden druk bezocht.  
Voetballers weten na sluiting van 
de kantines het café te vinden, maar 
ook biljarters en darters hebben 
hun thuishonk in 't Bremmetje.
Oproep
De huidige eigenaren doen er alles 
aan om zoveel mogelijk gasten op 
de hoogte te stellen van de viering 

van het 30-jarig bestaan, maar het 
is onmogelijk om iedereen een 
persoonlijke uitnodiging te sturen. 
Mensen die leuke foto's hebben uit 
hun tijd in 't Bremmetje kunnen die 
meenemen en prikken op de speci-
aal ingerichte '30 jaren fotowand', 
waar vervolgens een fotocollage 
van wordt gemaakt.
Het feest op vrijdag 19 oktober 
begint om 19.00 uur met Fame 
momenten van oud-eigenaren ach-
ter de bar en uiteraard hun muziek 
uit die tijd en eindigt met huidige 
eigenaren Mikky Beunder en Rob 
van Campen en muziek van een 
DJ. x

Dertig jaar café 't Bremmetje

(Foto: Fenny Traksel).

heemstede - Op zaterdag 20 oktober 
is er van 10.00 tot 15.00 uur in zorg-
centrum de Heemhaven een Fancy 
Fair. De opbrengst van de Fancy Fair 
wordt gebruikt voor extra activitei-
ten en materialen voor de bewoners 
van de Heemhaven. De opbrengst 
van de voorgaande Fancy Fair heeft 
onder anderen de aanschaf van een 
duofiets mogelijk gemaakt. Tijdens 
de fancy fair is er naast het kopen 

van tweede hands spullen, ruim 
gelegenheid om tegen aantrekke-
lijke prijzen te smullen van allerlei 
lekkere hapjes.
Het publiek kan van alles verwach-
ten: huishoudelijke spullen, boe-
kenmarkt en kledingbeurs en als 
klapper van de dag het 'Rad van 
Fortuin'. De Heemhaven ligt aan de 
van Brücken Focklaan 20 in Heem-
stede.  x

Fancy Fair de Heemhaven

bloemendaal - Op zondag 21 oktober 
geeft drs. Ir. Ria Stoop-Quist een 
lezing in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal, met als thema 
Verhalen uit de hindoe- en christelijke 
traditie met een gelijkenis in thema-
tiek.

Binnen de christelijke traditie heb-
ben eeuwenlang de dogma's cen-
traal gestaan. Maar mensen van 
vandaag zegt dat nauwelijks nog 
iets. Het was een typisch westerse 
manier van geloven en van omgaan 
met geloof. Pas de laatste decen-
nia komen theologen steeds meer 
onder de indruk van de kracht van 

verhalen. Daarbij is de toestroom 
van mensen uit andere culturen en 
werelddelen naar het westen van 
invloed geweest.
Om elkaar te helpen in het verstaan 
van de betekenis en de onschatba-
re waarde van verhalen heeft een 
werkgroep hindoes/christenen in  
Den Haag zich verdiept in elkaars 
verhalen. Een kleine selectie van 
die verhalen werd op schrift gesteld. 
Hierover wordt iets verteld.
Zoals gebruikelijk kan men na 
afloop vragen stellen aan de spre-
ker. De lezing begint om 10.30 uur. 
Zie ook www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Tradities met een gelijkenis

haarlem - Donderdag 25 oktober 
vanaf 19.30 uur wordt bij Athe-
naeum Boekhandel Haarlem 
Slagschaduw, het nieuwe boek 
van Lilian Blom, gepresenteerd. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Lilian Blom schreef een 
jaar na het overlijden van haar 
echtgenoot Louis Ferron het 
indrukwekkende debuut De tuin-
kamer, dat lovend werd ontvan-
gen en werd genomineerd voor 
de Selexyz Debuutprijs en de Aca-
demica Debutantenprijs. In 2010 
verscheen haar tweede roman 
Strijkend licht. Met Slagschaduw-
slaat Lilian Blom een nieuwe weg 
in. x

Slagschaduw

heemstede - Martine en Louise Fok-
kens zijn een eeneiige tweeling van 
70 en hun hele leven lang al onaf-
scheidelijk. Zij werkten een halve 
eeuw op de Amsterdamse Wal-
len, achter het raam. Vorig jaar 
verscheen het boek Ouwehoeren, 
verhalen uit de peeskamer. Dit 
boek werd een groot succes, ook 
werd er een documantaire over 
hun leven gemaakt. Nu is er een 
vervolg: Ouwehoeren op reis.  De 
dames vertellen over de onverge-
telijke uitstapjes die zij maakten 
in binnen- en buitenland, waarbij 
de pikante avonturen waarvan zij 
het middelpunt werden centraal 
staan. De dames Fokkens vertel-
len verhalen en signeren hun boe-
ken op zaterdag 20 oktober van 
14.00 tot 15.00 uur bij Boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede. De toegang is vrij. x

Ouwehoeren

bloemendaal - Zondag 21 oktober, 
aanvang 15.00 uur, presenteert De 
Vertelschuur 'When Abel met Cain', 
een Engelstalige voorstelling door 
Rafael Rodan met muziek van Anas-
tasios Sarakatnasos. 'When Abel 
met Cain' is een intense voorstel-
ling van mythe en persoonlijke ver-
halen uit het leven gegrepen. Een 
krachtig portret van het conflict tus-
sen Israel en de Palestijnen. De toe-
gnag bedraagt € 10,-. Reserveren is 
mogelijk via www.devertelschuur.
nl of 023-5257855. De Vertelschuur 
ligt aan de Krullenlaan 3 in Bloe-
mendaal. x

Krachtig portret

zandvoort - In navolging op het suc-
ces van afgelopen jaren, wordt ook in 
2012 de Nationale 50+ dag in Zand-
voort aan Zee georganiseerd. De Nati-
onale 50+ dag op zaterdag 3 novem-
ber vormt de kick-off voor de 'Neem je 
niets voor en doe van alles'-week, een 
week die volledig in het teken van de 
jongere ouderen staat.

Met leuke acties, aantrekkelijke 
aanbiedingen en veel (veelal gratis) 
activiteiten en workshops wordt 
de 50+er in het zonnetje gezet. Net 
als in 2011 heeft tijdens deze week 
iedere dag een apart thema gekre-
gen. Beginnend op 4 november 
met Zinderende Zondag, gevolgd 
door Mooie Maandag, Doe Dinsdag, 

Woeste Woensdag, Retro Donder-
dag, Fitte Vrijdag en Snelle Zaterdag 
op 10 november.
Ieder thema is ingevuld met bij-
behorende activiteiten, waardoor 
er voor iedereen iets te beleven is. 
Denk bij deze activiteiten bijvoor-
beeld aan een workshop authentiek 
friet maken, een helikoptervlucht 
maken of een parfum workshop, 
een gezichtsbehandeling, een wan-
deling met een gids of een stukje in 
een echte Ferrari rijden.
Het complete programma staat op 
www.nationale50plusdag.nl. Houd 
deze website goed in de gaten want 
er komen bijna iedere dag nieuwe 
activiteiten bij. x

Derde Nationale 50+ dag

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl
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santpoort-noord - Op zondag 21 
oktober om 15.00 uur is Trio Ligno te 
gast in 't Mosterdzaadje. Trio Ligno is 
het verhaal van drie bevlogen musici 
die elkaar tijdens hun studie aan het 
conservatorium in Tilburg hebben 
ontmoet. Liane Kuipers (fluit), Ties 
Kemper (klarinet) en Gert Verrijdt 
(saxofoon) besloten met elkaar een 
niet alledaags ensemble te vormen.

door Paula Blom

Mede door het feit dat elk van hun 
instrumenten deel uitmaakt van 
een grotere familie, is Trio Ligno 
een ensemble met ongekende flexi-
biliteit. Ze spelen recht uit het hart 
de muziek die hen raakt. Een ware 
belevenis voor elke muziekliefheb-
ber. In deze muzikale ontmoeting 
presenteren ze muziek van Maros, 
Schulhoff, Reiling, Lidl, Auric.
Op het programma enkele compo-
nisten die werkten in de moeilijkste 
periode in Europa: de opkomst van 
het nationaalsocialisme, de Twee-
de Wereldoorlog, de Hongaarse 
opstand, de hoogtijdagen van het 
communisme en de Praagse Lente. 
Geen wonder dus dat deze compo-
nisten voor een groot deel vergeten 
zijn of nooit bekend zijn geweest, 
maar volledig ten onrechte.
De Hongaar Maros was een leerling 
van de bekende Kodály. Schulhoff, 
de in Praag geboren Duitser, liet 
zich beïnvloeden door de opko-
mende jazz en door dansritmes uit 
verschillende culturen.
De jonge Nederlandse componiste 
Reiling liet zich inspireren door de 
Schotse nederzetting Skara Brae. De 
Tsjechische Lídl kreeg bekendheid 
door zijn filmmuziek. De Frans-
man Auric die deel uitmaakte van 

de Groupe des Six en wiens eenvou-
digste stukken vaak de beste waren. 
Een mooi gevarieerd programma 
waarin de mogelijkheden van het 
trio worden tentoongesteld, zowel 
in stijl als in bezetting.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 

de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. x

'Ongekende flexibiliteit'
Trio Ligno, een bijzonder ensemble

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Arthur Ebeling staat 
bekend in binnen- en buitenland als 
een authentieke en all-round rhythm 
'n blues gitarist en singer-songwriter 
en wordt zeer gewaardeerd voor zijn 
ingewikkelde technieken waarbij het 
lijkt of slag en solo gitaar tegelijk 
bespeeld worden. Inherent aan de 
muziekstijlen heeft Arthur een duide-
lijke liefde voor zijn Gretsch gitaar.

Aanstaande vrijdag neemt Ebeling 
het publiek in Café Oomstee mee 
op een muzikale reis van eindeloze 
verbazing en verrassingen. Zijn 
muziek laat zich het best omschrij-
ven als een unieke, herkenbare en 
tijdloze mix van rhythm 'n blues, 
rock 'n roll en country blues, voor-
zien van een jazzy sausje.
De zelf geschreven nummers van 
Arthur Ebeling zijn herkenbaar en 
gevarieerd maar liggen vooral lek-
ker in het gehoor en klinken als 
nummers die men al jaren kent. In 
zijn liedjes botsen wereldse wijs-
heid en romantiek en ontmoeten 
hartzeer en humor elkaar waarin 
zijn soms wrange teksten plaats 

maken voor een onconventionele 
visie op het leven.
Arthur speelt zowel solo als met een 
of meerdere bandleden. Solo speelt 
hij een techniek die bijna niemand 
hem nadoet. Een worden met zijn 
Gretsch gitaar, een microfoon tus-
sen zijn voeten voor de rhythm 
sectie en Arthur klinkt als een hele 
band. Als men niet zou weten dat 
Athur Ebeling Nederlander is zou je 
denken dat hij rechtstreeks uit New 
Orleans komt.
In café Oomstee speelt Arthur 
met double bass player Ronald de 
Jong. Deze zeer ervaren bas speler 
en zanger heeft zijn sporen ruim-
schoots verdient op de Nederlandse 
podia. Door de enorme diversiteit 
in muziek stijlen en het spelen met 
even zovele collega's in het vak kan 
ook Ronald met gemak een band 
dragen.
Café Oomstee is te vinden aan de 
Zeestraat 62 in Zandvoort. Aanvang 
is 21.00 uur en de toegang is gratis. 
Zie ook www.oomstee.nl. x

Gretsch gitaar gigant

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Nieuw in 't Mosterd-
zaadje: het zeer gedreven en profes-
sionele Duo Amarantis dat bestaat uit 
de violiste Mariana Hutchinson en de 
pianiste Maureen Wong. Zij verzorgen 
op vrijdag 19 oktober om 20.00 uur 
een concert met op het programma 
Beethoven, Brahms en Stravinsky.

door Paula Blom

Het concert opent met de vierdelige 
sonate uit 1802 (Op. 30 no 2) die Beet-
hoven opdroeg aan Tsaar Alexander 
I. Nieuw in die tijd waren de twee 
gelijkwaardige partijen voor viool 
en piano. Een briljant en virtuoos 
stuk, eindigend in een wonder-
mooie, energieke climax. Beroemd 
is de Regen-sonate van Brahms, zo 
genoemd naar het Regenlied dat in 
de muziek is terug te horen. Stra-
vinsky schreef in 1927 het ballet 'Le 
baiser de la fée'. Als groot bewon-
deraar van Tchaikovsky droeg hij 
dit ballet aan hem op. Herschreven 
voor viool en piano. Een belevenis 

om te zien en te horen spelen. Tot 
slot Le Grand Tango van Piazzolla. 
Een levenslustige hommage aan 
de tango, vol weelderige sensuali-
teit en hartstochtelijke spanning. 
Muziek als een ode op het leven.
Mariana Hutchinson en Maureen 
Wong leerden elkaar kennen op 
de Jong Talent-afdeling van het 
Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag, waar zij al samenspeelden. 
Het is hun grote passie muziek en 
de bijbehorende regenboog aan 
emoties over te dragen aan een zo 
breed mogelijk publiek.
Duo Amarantis werd gecoacht door 
onder anderen Peter Brunt en Ellen 
Corver. Inmiddels stonden zij op 
verschillende grote podia in Neder-
land, waaronder de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. x

Een ode op het leven
De passie van het Duo Amarantis

(Publiciteitsfoto).

santpoort-zuid - Op dinsdag 23 okto-
ber komt  de bekende Haarlemse 
dirigent André Kaart in 't Brederode 
Huys vertellen over de bijzondere 
Franse componist Erik Satie (1866-
1925), die een hang had naar extreme 
eenvoud. De naam Satie zal voor een 
aantal muziekliefhebbers nog altijd 
staan voor de meditatieve opnamen 
van Reinbert de Leeuw, die hij in de 
jaren zeventig maakte van zijn piano-
werken.

Erik Satie, het enfant terrible van de 
Franse muziek, heeft een belangrij-
ke invloed op de moderne muziek 
gehad. Zowel in zijn muziek als 
in zijn persoonlijke leven was hij 
excentriek. Hij was een dwarsligger, 
die zich verzette tegen de burgerlij-
ke gezapigheid en mooidoenerij.
Satie beschikte over een fantasierij-

ke geest getuige zijn diverse titels 
van composities zoals bijvoorbeeld 
musique d'ameublement,  muziek 
waarin je kunt zitten als in een fau-
teuil. Hij rangschikte zichzelf onder 
de fantasten, die volgens hem 
'goede, heel geschikte mensen' zijn. 
In deze lezing niet alleen de schoon-
heid, maar ook de gekte van Satie 
met onder anderen aandacht voor 
pianowerken, het ballet Parade, 
Messe des Pauvres - mis voor de 
armen - en natuurlijk zijn wonder-
lijk leven. Aanwezigen krijgen ook 
veel muziekwerken te horen.
Aanvang is 20.00 uur, de avond 
duurt tot 22.00 uur. De entree 
bedraagt € 6,-. 't Brederode Huys 
ligt aan de Bloemendaalsestraat-
weg 201 in Santpoort-Zuid, tel. 023-
5383016. Zie ook www.santpoorts-
belang.nl. x

Erik Satie, de Kluizenaar

heemstede - Zondag 21 oktober is er 
om 15.00 uur een Theeconcert in de 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede. Publiek kan luisteren 
naar het orgel, samen en solo met de 
hobo in muziek van Buxtehude, Bach, 
Teleman en Hertel.

Het Van Bolderorgel uit 1754 wordt 
bespeeld door de vaste organist Piet 
Hulsbos. Voor de continuopartij 
staat een pijporgel op het podium. 
De hobo partij is voor Machteld van 
Duyn. Zij kiest tijdens dit concert 
voor de hobo d'amore Deze hobo 
heeft een bolle beker, ook wel 
liefdesvoet genoemd, en heeft een 
bijzonder warme klank. De te spe-
len muziek zal uitgebreid worden 
toegelicht in het programma dat 
bij binnenkomst zal worden uitge-
reikt.
Piet Hulsbos studeerde orgel en 
koordirectie aan het Sweelinck 
conservatorium in Amsterdam, is 
organist van de Oude kerk, diri-
geert diverse koren en is als docent 
orgel en klassiek verbonden aan 
FluXus, het kunstcentrum in Zaan-
dam. Machteld van Duyn heeft na 
haar opleiding bij grote hoboïsten 
gestudeerd en is als docent ver-
bonden aan de muziekschool van 
Amsterdam en Velzen.
Het concert is om ongeveer 16.00 
uur afgelopen, na het aplaus is er 
een deurcollecte. De opbrengst 
hiervan is, na aftrek van de kosten, 
bestemd voor het Restauratiefonds 
van de Oude Kerk. In de naastgele-
gen Pauwehof is er vervolgens thee, 
koffie en gebak verkrijgbaar en is er 
gelegenheid om elkaar en de musici 
te ontmoeten. x

Theeconcert in 
de Oude kerk

heemstede - Op zondag 21 oktober 
speelt Trio Suleika de familievoor-
stelling 'Het Mysterie van de Gevoe-
lige Snaar' in het Oude Slot in Heem-
stede.

De Suleika's en het Mysterie van 
de Gevoelige Snaar is een muziek-
voorstelling voor kinderen vanaf 6 
jaar waarin alles anders gaat dan 
verwacht. Met komische scènes, 
onverwachte goocheltrucs en pijn-
lijke situaties. En met de mooiste 
muziek die ooit voor pianotrio is 
geschreven: Mozart, Mendelssohn, 
Dvorák Andante, Maurice Ravel, 
Francis Poulenc en Astor Piazzolla.

Trio Suleika bestaat uit Maurice 
Lammerts van Bueren - piano, 
Emmy Storms - viool en Pepijn 
Meeuws - cello. Het Mysterie van 
de Gevoelige Snaar is een produc-
tie van Oorkaan. Oorkaan maak 
muziekvoorstellingen voor kinde-
ren tot 12 jaar, die overal in het land 
worden gespeeld.
Aanvang zondag 21 oktober is 12.00 
uur in Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, in Heemstede. 
De toegang bedraagt € 16,- voor 
volwassenen, kinderen betalen € 
7,50. Reserveren is mogelijk via 
www.podiumoudeslot.nl of via 06-
13133626. x

Alles anders dan verwacht
Komische muziekvoorstelling
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Onze organisatie is een ambitieuze en snelgroeiende onderneming die opereert in de toe-
levering van mechanische componenten voor de elektronica- en machinebouw. Ons bedrijf 
is toonaangevend leverancier aan deze branches in NL maar ook in het buitenland. Voor de 
versterking van ons team zoeken wij:  

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST 
EN

MAGAZIJNMEDEWERKER

Wij bieden:

Wij vragen (Commercieel medewerker binnendienst):

Wij vragen (Magazijnmedewerker):

Interesse?                                                                                                                                            

-

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

voor € 15,00 excl. BTW
Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

heemstede/regio - Op zondag 28 okto-
ber vindt voor de derde keer de LifeFit 
Heemstede Loop plaats. De lopers star-
ten en finishen bij het sportcomplex 
Groenendaal en doen onder andere het 
Groenendaalse Bos en diverse wijken van 
Heemstede aan. De tweede editie van de 
Heemstede Loop was vorig jaar volledig 
uitverkocht met 1600 deelnemers aan de 
diverse onderdelen.

Vanaf 11.00 uur gaat de Familyrun 
over anderhalve kilometer van start. 
Om 12.00 uur start de 5 kilometer en 
vanaf 13.00 uur zullen de lopers van 
de 10 kilometer de strijd aan gaan met 
de klok.  De 5 en 10 kilometer lopen 
hetzelfde parcours; de 5 kilometer 
lopers leggen echter één ronde af en 
de 10 kilometer lopers lopen er twee. 
De exacte route is te vinden op www.
heemstedeloop.nl.
Middels deelname aan de LifeFit 
Heemstede Loop ondersteunt men 
twee goede doelen. Net als tijdens 
de voorgaande edities zijn de Hart-
stichting (landelijk) en De Hartekamp 
Groep (regionaal)  de goede doelen. Bij 
de voorinschrijving kunnen de deel-
nemers hun bijdrage doneren aan de 
goede doelen.
De organisatie heeft voor deze editie 
wederom mooie prijzen beschikbaar 

voor de winnaars. De winnaars van de 
10 kilometer ontvangen een cadeau-
bon voor een midweek in een mooie 
tent op camping de Lakens. De win-
naars van de 5 kilometer krijgen een 
cadeaubon van Run2Day en de snelste 
Heemstedenaar en Heemsteedse op 
zowel de 5 kilometer als de 10 kilome-
ter hebben een bon van Ambachtelijk 
en Culinair in het vooruitzicht.
Inschrijven
Op dinsdag 23 oktober sluit de voor-
inschrijving voor de Heemstede Loop 
2012. Voorinschrijving is tot die datum 
mogelijk via www.heemstedeloop.nl.  
Na de sluiting van de voorinschrijving 
via internet hebben de deelnemers 
nog de mogelijkheid om zich na in 
te schrijven op zaterdag 27 oktober 
of zondag 28 oktober. Op zaterdag 27 
oktober is de na-inschrijving vanaf 
09.00 uur tot 13.00 uur mogelijk 
voor alle afstanden op het Raadhuis 
in Heemstede. Op zondag 28 oktober 
is de na-inschrijving vanaf 10.00 uur 
mogelijk voor alle afstanden binnen in 
sporthal Groenendaal in Heemstede.
De locatie van de na-inschrijving van 
zondag 28 oktober is naast de start/
finish. Kijk voor meer informatie kijk 
op www.heemstedeloop.nl. x

LifeFit Heemstede Loop

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Er verandert van alles in de 
zorg in Nederland. Die veranderingen zijn 
ook van invloed op GGZ inGeest. Eén van 
de consequenties daarvan is dat gebou-
wen leeg komen te staan op het terrein 
in Bennebroek.

Omdat het terrein met zijn groene 
uitstraling, monumentale panden en 
wandelbos ons dierbaar is, wil GGZ 
inGeest niet dat het verloedert. Een 
herontwikkeling van het terrein is 
hiervoor nodig. Gekeken wordt naar 
de mogelijkheden van het gebied en 
de functie(s) die hier zouden kunnen 
komen naast de zorgfunctie die er nu 

al is. Daarbij maakt GGZ inGeest graag 
gebruik van ideeën die niet alleen leven 
bij de eigen medewerkers, maar ook 
bij omwonenden en dorpsgenoten.
Belangstellenden worden daarom uit-
genodigd voor een informatieavond 
op 29 oktober. Tijdens deze avond 
latat GGZ inGeest de eerste eigen idee-
en zijn voor het terrein en worden 
aanwezigen uitgenodigd om daar een 
reactie op te geven. De informatieve 
avondbijeenkomst vindt plaats op 29 
oktober in de kerk op het terrein aan 
de Rijksstraatweg 113 in Bennebroek. 
De avond begint om 19.30 uur en duurt 
tot 21.00 uur. x

Informatieavond over het
terrein de Geestgronden
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overveen - Voor zondag 28 oktober 
heeft de concertstichting Muzen-
forum opvallende musici geënga-
geerd: het Brits-Nederlandse Navar-
ra strijkkwartet. Het programma 
vermeldt bekende strijkkwartetten 
van Haydn en Beethoven, maar ook 
het overrompelende strijkkwartet nr 
3 van de eigentijdse Litouwse com-
ponist Peteris Vasks, dat de musici 
onder leiding van de componist zelf 
hebben kunnen instuderen.

Het Navarra Quartet is tien jaar 
geleden opgericht, tijdens de 
studiejaren van de leden van dit 
kwartet aan het Conservatorium 
in Manchester. Het ensemble is in 
deze combinatie jaren zo doorge-
gaan. Onlangs is de plaats van de 
cellist overgenomen door de Ierse 
musicus Brian O'Kane. De andere 
leden zijn de violisten Marije 
Ploemacher en Magnus Johnston 

- die een viool van Hieronymus II 
Amati uit omstreeks 1680 bespeelt 
- en altvioliste Simone van der 
Giessen.
Het strijkkwartet heeft de belang-
rijkste vorming gekregen bij 
Christopher Rowland in Manches-
ter en daarna bij het Alban Berg 
Kwartet in Keulen. Intussen won 
het kwartet internationale prijzen 
en verkreeg het de middelen om 
zich te presenteren op vele podia 
van kleine en grotere concertza-
len in de wereld, van Engeland en 
Nederland tot de Verenigde Staten, 
Australië en Rusland.
Het strijkkwartet op 76 nr 1 van 
Joseph Haydn werd gecompo-
neerd in 1797 en hoort dus bij de 
latere werken uit zijn Weense peri-
ode, kort na Haydn's terugkeer uit 
Engeland. Het strijkkwartet van 
Beethoven op 59 nr 2 in e stamt uit 
1805. Het is opvallend dat het tijds-

verschil tussen deze twee kwartet-
ten van Haydn en Beethoven maar 
acht jaar is, en tegelijkertijd een 
een enorm verschil in stijlontwik-
keling hebben. Het kwartet van 
Beethoven kan als klassiek wor-
den beschouwd, maar is in wezen 
een vroeg romantisch werk, dat 
de Sturm und Drang-kenmerken 
allang achter zich heeft gelaten. 
Het werk was een opdrachtstuk 
van de Russische gezant in Wenen, 
Vorst Rasumovsky, die in een brief 
aan Beethoven vroeg het kwartet 
voor hem en zijn vrienden speel-
baar te maken met de opmerking: 
"wellicht is het van belang: mijn 
instrument is de cello."
Het Navarra strijkkwartet staat 
bekend om zijn durf en ambitie 
om te komen met modern, niet-
geijkt repertoire, zoals het Strijk-
kwartet nr 3 uit 1995 van Peteris 
Vasks. Deze Litouwse componist 
werd geboren in 1946, begon als 
violist en bassist, maar legde zich 
al vroeg toe op compositie. Hij 
kreeg daarvoor een opleiding in 
Vilnius, naar wist zich een bij uit-
stek onafhankelijke stijl te verwer-
ven. De harde Russische overheer-
sing en zijn verzet daartegen klin-
ken voort in composities die zich 
van hectisch en zeer dissonant tot 
lyrisch uitstrekken. Het Navarra 
Strijkkwartet heeft de kans gekre-
gen dit overrompelende werk in te 
studeren onder de stimulerende 
leiding van de componist zelf.
Aanvang zondag 28 oktober is 
11.45 uur. Zaal en kassa zijn open 
vanaf 11.10 uur. Het concert vindt 
plaats in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
aan de Bloemendaalseweg 158 in 
Overveen. Kaarten kosten € 20,-. 
Houders van CJP en jeugd tot en 
met 25 jaar betalen € 9,-. Voorver-
koop losse kaarten is mogelijk bij 
Primera Postkantoor aan de Bloe-
mendaalseweg 234 in Overveen, 
tel 023-5272742 en op de dag van 
de concerten aan de kassa in de 
zaal. Zie ook www.muzenforum.
nl. x

Bekend om durf en ambitie
Navarra strijkkwartet bij Muzenforum

(Publiciteitsfoto).

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 19 oktober

Pinokkio

19.00 | Toneelmakerij en de 
Firma Rieks Swarte zetten hun 
succesvolle samenwerking voort 
met Pinokkio naar de beroemde 
klassieker van Carlo Collodi: een 
wilde familievoorstelling voor 
grote en kleine rebellen. € 20,50 | 
€ 17,75 | € 15,25 [jeugd € 15,25 | € 
12,50 | € 9,75]. Stadsschouwburg 
Haarlem. Noot: Ook op zaterdag 
20 oktober [19.00 uur] en zondag 
21 oktober [14.30 uur].

Duo Amarantis

20.00 | Violiste Mariana Hutchin-
son en de pianiste Maureen Wong. 
Werken van Beethoven, Brahms, 
Stravinsky en Piazolla. Gratis[na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoord-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Zij aan zij

20.15 | Het Nederlands Blazers 
Ensemble en de Turkse zangeres 
Sevval Sam en de Turks-Koerdi-
sche zanger Aynur Dogan. Klas-
siek repertoire vermengd met 
volkliederen. € 27,- | € 24,25. Phil-
harmonie, Kleine Zaal. 

COV Haarlem

20.15 | Het oudste oratorium koor 
in Haarlem en omstreken brengt 
de Misa Criolla, Navidad Nuestra 
en Carmina Burana. € 28,- [t/m 15 
jaar € 12,50]. Philharmonie, Grote 
Zaal.

Opname

20.30 | De film Opname [1979, 
Erik van Zuylen; Marja Kok] 
sloeg in als een bom en begon 
een zegetocht langs bioscopen 
en filmfestivals. Toneel Haarlem 
brengt de toneelversie op de plan-
ken. € 12,50. Theater Nieuw Vre-
denhof. Noot: Ook op zaterdag 20 
oktober.

Gretsch gitaar gigant

21.00 |  Als je niet zou weten dat 
Athur Ebeling Nederlander is zou 
je denken dat hij rechtstreeks uit 
New Orleans komt. M.m.v. dou-
ble bass player Ronald de Jong. 
Café Oomstee, Zeestraat 62 in 
Zandvoort. Gratis entree. www.
oomstee.nl

Patronaat

20.30 | Bettie Serveert + Capeman. 
Nederpop en pop. € 12,50. Kleine 
Zaal. 21.00 | 40UP, waar 40-ers dan-
sen en swingen op goede muziek. 
€ 12,50 [21+]. Grote Zaal.

Zaterdag 20 oktober

Circus Poppoli

13.00 | Tafelvoorstelling van het 
poppentheatergezelschap Dub-
bele Jan voor kinderen vanaf 3,5 
jaar. € 8,50 [volwassenen € 10.-]. 
De Aardappelkelder op landgoed 
Elswout in Overeveen. Reserve-
ren mogelijk via 023-5353782 
en 06-22946290 of www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl. Noot: 
Ook op zondag 21 oktober om 
dezelfde tijd.

Zaterdag 20 oktober

MennoConcert

15.30 | Yu Nagayama bespeelt het 
Ahrend & Brunzema orgel. De 
Gang, ingang Grote Houtstraat 43 
in Haarlem. Gratis entree. www.
vdgh.nl

Patronaat

20.00 | Nada Surf. Een nostalgische 
trip terug naar de jaren negentig 
met alternatieve gitaarhelden. 
€ 16,-. Grote Zaal. 21.00 | Haar-

lem Reggae Movement: Dutch Yard 
welcomes Surinam Yard + Self-
players [RUS]. Gratis in het Café. 
23.00 | 90'S NOW! Gary Global en 
zijn extended AllStar Hitsystem 
schudden, mixen, stampen en 
roeren dwars door alle stijlen uit 
de jaren negentig. € 12,- [18+]. 
Grote Zaal.

Zondag 21 oktober

Navarra strijkkwartet

11.45 | Cellist Brian O'Kane, violis-
ten Marije Ploemacher en Magnus 
Johnston en altvioliste Simone 
van der Giessen. Strijkkwartetten 
van Haydn en Beethoven, maar 
ook het strijkkwartet nr 3 van de 
eigentijdse Litouwse componist 
Peteris Vasks. € 20,- [CJP en t/m 
25 jaar € 9,-]. Voorverkoop moge-
lijk bij Primera Overveen [023-
5272742]. Burgerzaal gemeente-
huis Bloemendaal, Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen. www.
muzenforum.nl

Coro Cantoro

14.00 | Slotconcert in de serie 
Zomerconcerten in het kerkje de 
Stompe Toren aan de Kerkweg in 
Spaarnwoude door het Cubaans 
koor Coro Cantoro. Gratis [na 
afloop collecte]. www.stompeto-
ren.nl

Trio Ligno

15.00 | Liane Kuipers - fluit, Ties 
Kemper - saxofoon en Gert Ver-
rijdt - saxofoon. Muziek van 
Maros, Schullhpoff, Reiling, Lidl 
en Auric. Gratis[na afloop collec-
te]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoord-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl

Theeconcert

15.00 | Organist Piet Hulsbos en 
hoboïste Machteld van Duyn. 
Orgel en hobo samen en solo in 
muziek van Buxtehude, Bach, 
Teleman en Hertel. Gratis [na 
afloop collecte]. Oude Kerk, Wil-
helminaplein in Heemstede.

Gethouse Bluesband

15.00 | Bluesrock, shuffle blues, 
jump blues en bluesballads uit de 
Mississippi delta. Café Terras Fort 
Zuid, Boezemkade in Spaarndam. 
www.fort-zuid.nl. Gratis entree.

De Rusthoek

15.00 | Trompettist Eduardo 
Blanco [SP], bassist Sven Schuster 
[D], pianist Dirk Balthaus [D] en 
drummer Nanning van der Hoop. 
Gand Café de Rusthoek, Bloemen-
daalseweg 141 in Bloemendaal. 
Gratis entree.

Patronaat

20.00 | School Is Cool. Baroque 
indie popband uit België en de 
Belgische popgroep Puggy. € 10,-. 
Kleine Zaal. x

haarlem - Poppentheater Hans Schoen 
is in de herfstvakantie vijf dagen te 
gast in Zaaltje Merlijn aan het Hasse-
laersplein 35 in Haarlem (achter het 
Patronaat). Het poppentheater speelt 
van maandag 22 tot en met vrijdag 
26 oktober zijn nieuwste voorstelling 
'Een kleine held'.
 
Ergens op een mooi strand woont 
een kleine krab, die zo graag een 
held wil zijn. Hij droomt er zelfs 
van. Een held worden is erg moei-
lijk, zeker als je zo klein en een 
beetje bangig bent als Krab. Als er 
op een dag een gevaarlijke, boze 
aap in het bos verschijnt, lukt het 
niemand om hem weg te jagen. Dit 
is de kans voor de kleine krab. Hij 
overwint zijn angst en knijpt met 
zijn scharen in de staart van de 
boze aap. Zo wordt de aap verjaagd 
en wordt Krab een held. Natuurlijk 
krijgt de kleine held een grote belo-
ning van de koning.
'Een kleine held' is een tafelspel. 
Het decor bestaat uit drie tafels, 
waarop het strand, het bos en het 
paleis te zien zijn. Op de tafels 
wordt gespeeld met tafelpoppen. 
Achter de tafels staat een achter-
doek. 'Een kleine held' is gebaseerd 
op een Indonesisch verhaal.
Een spannende, vrolijke en warme 
poppentheatervoorstelling met 
kleine grapjes. Speciaal gemaakt 
voor kinderen van 3 tot en met 

7 jaar. Geschreven door Stephan 
Stoetzer en gespeeld samen met 
Hans Schoen. De spelers gaan bij 
elke voorstelling de uitdaging aan 
om te zoeken naar de altijd weer 
verrassende mogelijkheden van het 
spelen met verhalen, materialen en 
mensen. Het visuele en dynamische 
aspect is de kern van hun werk. Niet 
alleen de kinderen, de hele familie 
beleeft er pret aan.
Aanvang is 14.30 uur, de entree 
bedraagt € 5,- per persoon. Reserve-
ren bij voorkeur via 06-18523351. 
Na afloop van de voorstelling is 
er voor iedereen een gratis glaasje 
limonade. x

Dat kleine krabje dat zo
graag een held wil zijn!

(Publiciteitsfoto).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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regio - Zaterdag 20 oktober lan-
ceerde waternet een nieuwe web-
site voor de Amsterdamse Water-
leidingduinen. De vele honderden 
bezoekers maakten hiermee kennis 
door de reuze tags, als knipoog naar 
de Google Maps tags op de site. De 
eerste herfstfoto's van bijvoorbeeld 
de damhert bronst zijn al door 
enthousiaste bezoekers geplaatst.
De nieuwe site is een social media 
platform, een integratie van Face-
book, Twitter en Google Maps. 
Bezoekers kunnen hun foto's of 

filmpjes direct uploaden en met 
elkaar delen. Ook boswachters, 
de schaapherders en vrijwilligers 
plaatsen hier hun informatie. Met 
een geïntegreerde kaart en 360 gra-
den beeld is het nu makkelijk om 
te zien waar je mooie herten kunt 
spotten of juist de rustige plekken 
kunt vinden om te wandelen.
Op social media en op weblogs ver-
tellen bezoekers al over hun erva-
ringen in de duinen. Positieve, van 

een onverwachte ontmoeting met 
een knörrend hert, tot kritische 
meningen over het gebied. Het 
nieuwe online platform bundelt de 
gesprekken. Kijk op www.waternet.
nl/awd x
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Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Waterleidingduinen 2.0
Eigen social media platform gelanceerd

(Foto: Elmer van der Marel).

Een knörrend hert op de foto gezet tijdens de bronst? Zet hem op de website 
(Archieffoto). x

zandvoort - Zondagochtend kwam 
er bij de politie een melding bin-
nen dat er kleding was aangetrof-
fen op het strand aan de Boulevard 
Paulus Loot. Op het strand zagen 
agenten een donkere trainings-
broek, een zwart/roze shirt, een 
sjaal en een zwarte onderbroek 
liggen. Het is niet duidelijk aan 
wie deze kledingstukken toebeho-
ren. Onderzoek heeft vooralsnog 
niet uitgewezen dat er een per-
soon vermist is. De politie komt 
graag in contact met de eigenaar 
van deze kledingstukken of met 
mensen die de kleding herken-
nen. Er kan gebeld worden met 
de politie in Zandvoort via het 
telefoonnummer 0900-8844. x

Kleding op strand

(Foto: Politie Kennemerland).

bloemendaal/zandvoort - Op 2 en 3 
november vindt in Bloemendaal 
en Zandvoort de kledinginzame-
lingsactie van Sam's Kledingac-
tie voor Mensen in Nood plaats. 
Goede, nog draagbare kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel kan 
in gesloten plastic zakken worden 
afgegeven op zaterdag 3 november 
bij de Vijverwegkerk aan de Vijver-
weg 14 in Bloemendaal van 10.00 
tot 13.00 uur  en in Zandvoort op 
vrijdag 2 en zaterdag 3 november 
bij de St. Agathakerk tussen 10.00 
en 12.00 uur. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat naar de 
projecten van Cordaid Mensen in 
Nood. Al een aantal jaar steunt 
Sam's het Droogte Cyclus Project 
in Kenia. In dit project wordt de 
lokale bevolking geleerd om zich 
te wapenen tegen de droogte. Kijk 
voor meer informatie op www.
samskledingactie.nl of bel 073-
6871060. x

Sam's Kledingactie

Nieuwe NederlandersNieuwe Nederlanders SlagschaduwSlagschaduw
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Aston Martin V8 Vantage 53.000 km 2006
Audi A1 1.4 TFSI Automaat S-Line 2 stuks 11.000 km 2011
Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat S-Line   9.800 km 2011
Audi A6 2.0 TFSI Station 41.000 km 2009
Audi Q5 2.0 Hybrid S-Line 12.000 km 2011
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 2 stuks 33.000 km 2009
Bentley Continental Convertible GTC 24.000 km 2007
BMW 125I Coupé M Edition 27.000 km 2010
BMW 525I M Pakket 19.000 km 2012
BMW 760 L I Individual V12 40.000 km 2009
BMW X5 3.0 SI High Exe 78.000 km 2007
Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren  nieuw model 100 km 2012
Chrysler Crossfire 3.2 V6 19.000 km 2008
Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009
Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio  nieuw model 29.000 km 2010
Jeep Commander 4.7 Automaat 7-persoons 22.000 km 2007
Jeep Wrangler 4 deurs 3 stuks 2007 - 2012
Land Rover Defender 110 7-persoons 9.000 km 2008
Mercedes-Benz ML300 CDI Van 17.000 km 2011
Mercedes-Benz ML320 CDI Brabus Widestar  62.000 km 2008
Mercedes-Benz ML 63 AMG 39.000 km 2006
Mini Cooper S 54.000 km 2008
Mini Cooper Countryman Automaat   1.600 km 2011
Porsche Boxster S Tiptronic   9.000 km 2008
Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009
Porsche 997 Turbo Tiptronic 65.000 km 2008
Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006  
Toyota Tundra PickUp LPG G3 18.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI Hybrid Highline  16.000 km 2010

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC



 donderdag 25 oktober 2012 3

CO LO FO N
Het Weekblad Kennemerland Zuid wordt op donderdag in een oplage van 30.735 exemplaren verspreid in 

Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort.

Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk. 

Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: info@buijzepers.nl. Internet: www.buijzepers.nl. 

Advertentieafdeling: Hans van Veenendaal en Priscilla de Vries

Adres: zie uitgeverij. E-mail: verkoop@buijzepers.nl .

Redactie: Michiel Rehwinkel, Gert Klok

Adres: zie uitgeverij. E-mail: redactiehbz@buijzepers.nl; fax 071.3643461

Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.

Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzebestelnet.nl.

Beste inwoners van de gemeente Bloemendaal,

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in september besloten, naar 
aanleiding van de uitslag van de twee burgerpeilingen over de verbou-
wing van het gemeentehuis, een moment pas op de plaats te maken om 
zich te 'bezinnen' over de gemeentelijke huisvesting. Daarover heeft u 
in het Weekblad Kennemerland Zuid en het Haarlems Dagblad kunnen 
lezen. Op verzoek van de fracties van PvdA en Liberaal Bloemendaal 
worden hierbij de twee andere varianten uit hun eigen burgerpeiling, 
behouden van drie panden of teruggaan naar twee (Bloemendaalseweg 
en Brouwerskolkweg), meegenomen. De bezinning gaat plaats vinden 
op donderdag 1 november aanstaande vanaf 19.30 uur in een speciale 
themavergadering.

Of het ook daadwerkelijk tot een bezinning zal komen en geen actie 
'voor de bühne' blijkt te zijn, moeten we nog afwachten. Enkele partijen, 
CDA, D66 en Groen Links, wekken zeker de indruk het serieus aan te 
willen pakken. De VVD-fractie lijkt vooralsnog alleen te willen praten 
over het opnieuw toetsen van de uitgangspunten waarmee drie jaar 
geleden het proces gestart is. Maar de fracties van LB en PvdA zijn in 
ieder geval blij dat bij deze bezinning eindelijk hun voorkeurvariant, 
teruggaan naar genoemde twee panden en daarnaast een loketfunctie 
in Bennebroek, eens doorgerekend wordt. Tot op heden heeft de wet-
houder dat geweigerd.

Wij vragen u om op 1 november aanstaande om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis de vergadering bij te wonen op de publieke tribune, óf deze verga-
dering via de internetsite van de gemeente te volgen. En natuurlijk alert 
te blijven op de berichtgeving in het Weekblad Kennemerland Zuiden 
en het Haarlems Dagblad. Want wij vinden het belangrijk dat zoveel 
mogelijk inwoners bij de discussie betrokken zijn en blijven.

Wij blijven hopen dat het besluit tot bezinning geen leeg besluit is 
geweest, maar dat alle raadsleden (coalitie en oppositie) zich echt gaan 
bezinnen over de vraag waar we in deze tijd mee bezig zijn.

Thera Wolf

Fractievoorzitter Partij van de Arbeid x

Bezinning en alertheid

De cijfers die in deze rubriek worden gebruikt over de hockeyclubs 
in Bloemendaal kloppen niet helemaal met de werkelijkheid, in ieder 
geval niet met de situatie op onze hockeyclub Bloemendaal.
Van de leden van HC Bloemendaal woont 60% in Bloemendaal. Voor de 
jeugd van de club (driekwart van het totale aantal leden) is dat percen-
tage nog veel hoger: 72%. Bij de jongste jeugd die de afgelopen jaren is 
aangenomen is dat percentage zelfs 76%. HC Bloemendaal is dus een 
vereniging voor heel veel Bloemendalers: in maar ook buiten het veld, 
en dat al vele generaties lang.

HC Bloemendaal heeft in de gemeente een maatschappelijke functie die 
zij zo goed mogelijk wil uitvoeren. Helaas moet de club elk jaar circa vijf-
tig jonge kinderen teleurstellen omdat de veldcapaciteit onvoldoende 
is. Al jaren kunnen er na de herfstvakantie wanneer het snel donker is, 
niet voldoende trainingen gegeven worden. Door de leden wordt dit als 
een probleem ervaren.
De gemeente erkent de maatschappelijk functie van de hockeyclub. In 
de sportnota en ook in het nieuwe bestemmingsplan geeft de gemeente 
de hockeyclub de gelegenheid de velden 3 en 4 intensiever te gebruiken 
door daar ook licht toe te staan.

Negen jaar geleden is met twee partijen de afspraak gemaakt dat zij 
hun jarenlang verzet tegen het omzetten van de grasvelden 3 en 4 in 
kunstgrasvelden zouden staken. In ruil hiervoor zou de plaatsing van 
lichtmasten op die velden achterwege blijven. Die afspraak is toen 
gemaakt om aan een jarenlange discussie over kunstgrasvelden een 
einde te maken.

De hockeyclub wil haar maatschappelijk functie zo goed mogelijk uit-
voeren, daar is niets onfatsoenlijks aan. We willen alle leden voldoende 
trainingsmogelijkheden geven. Dat kan door een beperkt aantal uren 
verlichting in een beperkte periode te realiseren: vanaf de herfstvakan-
tie (eind oktober) tot aan begin december en vanaf de krokusvakantie 
(eind februari) tot eind maart.
De club voert daarover gesprekken rechtstreeks met de omwonenden 
en wil dit niet doen via de media of via advocaten.

Het plezier wat zoveel Bloemendalers al generaties lang op de hockey-
club hebben moeten we in stand zien te houden. Dat we daarbij niet stil 
kunnen blijven staan begrijpt ook iedereen.
 
Hendrik Goeman Borgesius

Voorzitter HC Bloemendaal

voorzitter@hcbloemendaal.nl x

Een club voor Bloemendalers

overveen - Luisterden buitenlandse 
ingezetenen van Bloemendaal niet 
eens zo gek lang geleden naar namen 
als Alain Delon of Levi Strauss, heden 
ten dage is dat ook in deze gemeente 
wel anders. En net als elders in het 
land kent de gemeente Bloemendaal 
dan ook de zes jaar geleden ingevoer-
de naturalisatie dag, die overigens 
meerdere keren per jaar plaats kan 
vinden. Donderdag 18 oktober was 
toch een beetje extra bijzonder.

door Michiel Rehwinkel

Zeker bijzonder voor hen die zich nu 
echt Nederlander mogen noemen, 
maar niet eerder verwelkomde de 
gemeente Bloemendaal op één en 
dezelfde dag zo veel nieuwe Neder-
landers: twaalf in dit geval. Het 'Al 
helpe mij God Almachtig' voerde 
de boventoon ten overstaande van 
burgemeester Ruud Nederveen. 
"Vroeger werkte ik in Amsterdam 
en daar deden we het ook, maar dan 
hadden we een filmzaal nodig. Toch 
vind ik het hier vandaag ook heel 

bijzonder", aldus de burgervader 
tegen het gemêleerde gezelschap. 
En laten we het met 'gemêleerd' 
in de eerste plaats hebben over de 
uiteenlopende leeftijden. Drie van 
de aanwezigen mochten de eed 
bijvoorbeeld ook afleggen namens 
hun minderjarige kinderen.
Vooral blijde gezichten, uiteraard 
ook bij familie, vrienden en col-
lega's van degenen om wie het 
allemaal draaide deze ochtend in 
de Trouwzaal van het gemeente-
huis. Maar ook wel ontroering en 
een enkele traan. Er waren aanwe-
zigen die van statenloos nu voor 
het eerst een nationaliteit hebben, 
voor een ander bleek de procedure 
van aanvraag het afleggen van een 
lange weg te zijn geweest. Echter, 
de lach overheerste. Burgemeester 
Nederveen lichtte nog toe dat voor 

de aanwezigen hun Nederlander-
schap vanaf de dag dat de Koningin 
dit formeel had bekrachtigd al een 
feit was. Voor sommigen was dit 
misschien wel al een maand gele-
den, maar een dag als deze maakt 
het dan toch echt.

Speculaas of haring?
"In Nederland ben ik echt altijd 
en overal als eerste aan de beurt", 
reageert de van origine Ivoriaanse 
Marie-Pierre Adou na afloop van 
het officiële gedeelte over het alfa-
betisch aflopen op volgorde van 
achternamen. "In Ivoorkust (het 
land waar volgens de statistieken 
overigens welgeteld 0,3% van de 
bevolking Nederlands zou spreken, 
de nationale kleur is er in elk geval 
ook oranje, -red.) was er altijd eerst 
wel een Adja, Abba, Abo, Adjobi, of 
Adjrabe." Een bijkomend voordeel, 
maar een aangeboden oer-Hollands 
speculaasje wil ze aanvankelijk 
weigeren. "Ik hou eigenlijk niet zo 
van speculaas." Om die opmerking 
direct met een verschrikte blik terug 
te nemen. "Vanaf vandaag hou ik 
veel, héél veel van speculaas!"
Samen met de andere aanwezige 
nieuwe landgenoten mag ze zich 
gelukkig prijzen dat ze de natura-
lisatieceremonie in Bloemendaal 
en niet in Zandvoort heeft onder-
gaan. In de badplaats laten ze het 
je na de eed namelijk ook nog eens 
een keer bekrachtigen door je een 
haring door je keel naar binnen 
te willen laten glijden. En ook al 
zijn Ivorianen echte visliefhebbers, 
een Hollandse Nieuwe is voor een 
relatieve nieuwkomer toch andere 
(speculaas)koek. x

Nieuwe Nederlanders
Van soms statenloos tot een (nieuwe) nationaliteit

Burgemeester Ruud Nederveen stelde als eerste de vraag hoe zijn nieuwe land-
genoten het wonen in Bloemendaal beviel. Stilte viel hem als eerste ten deel, 
maar bij een nieuwe poging nadat de eed was afgelegd kwamen de reacties toch 
los. Eerst die eed van Nederlanderschap, dan Bloemendaler. Al was het feitelijk 
natuurlijk al een tijdje andersom (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Hier kan iemand voortaan niet meer onder speculaas uit. Zelfs een goedlachse 
presentatrice van het Sinterklaasjournaal is er op de achtergrond getuige van, al 
was zij er natuurlijk om volstrekt andere redenen bij (Foto: www.ovmfotografie.
nl). x
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bloemendaal - Het uittesten van een 
alarminstallatie in een winkel in 
Bloemendaal zorgde vrijdag aan het 
begin van de avond voor de nodige 
consternatie. Aan de alarminstalla-
tie zat een rookmachine gekoppeld 
om de winkel in geval van inbraak 
snel vol met rook te zetten. Hierdoor 
ontstond er echter verwarring en 
alarmeerden mensen de brandweer 
omdat ze dachten dat er brand zou 

zijn. Ook een ambulance werd aan-
vankelijk gemaand met spoed naar 
de Bloemendaalseweg te gaan. De 
brandweer was snel ter plaatse en de 
politie sloot de winkelstraat tijdelijk 
af voor het verkeer. Al snel bleek dat 
er dus geen brand was. De brandweer 
keerde terug terwijl de rook nog 
steeds uit de winkel omhoog steeg. x

Iets té goed afgesteld

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - Het Jaar van de Bij loopt 
langzaam maar zeker af maar de 
acties van Pim Lemmers bij de Hofvij-
ver in Den Haag, het regionale project 
met de bijenhotels, een scholenpro-
ject (ruim 1.000 kinderen), een bijen-
volk bij Commissaris van de Koningin 
Johan Remkes bij het Provinciehuis en 
het imkeren met bekende en minder 
bekende Nederlanders maakt het jaar 
natuurlijk heel BIJzonder.

door Michiel Rehwinkel

"Van de week ben ik weer in het 
MediaPark in Hilversum geweest 
met Giel Beelen voor een videoclip 
op zijn site", licht Lemmers toe. Dit 
voorjaar plaatste Lemmers live in de 
uitzending een bijenvolk van Giel 
Beelen op het MediaPark in Hilver-
sum. Lemmers afgelopen week in 
de uitzending: "Op 20 maart waren 
ze hier. Je was ontzettend blij. Om 
zeven minuten over zes liep je al 
te gillen. 'Ik krijg mijn eigen volk!' 
Van de directie van het Media Park 
mogen de bijen ook blijven staan."
"Samen hebben wij de bijen ver-
volgens met onder anderen sui-
kerwater winterklaar gemaakt", 
aldus Lemmers. Giel Beelen heeft 
namelijk de smaak van het imke-
ren inmiddels helemaal te pakken. 
"Heel veel mensen vragen: wat doe 
jij dan in die zes maanden als er 
niks met de bijen is?" Lemmers: 
"We geven dan heel veel lezingen 
in het land. We hebben dankzij 
het geïmker op 3FM ook heel veel 

verzoeken om lezingen te geven en 
het is zo weer februari/maart en 
dan begint de hele cyclus weer. Dan 
gaan we maart en april weer naar 
de fruitboeren voor de verstuiving 
voor de appel en de peer. Bij tem-
peraturen van boven de tien graden 
vliegen ze uit. Dan gaan ze in een 
TROS zitten en houden ze elkaar 
warm." Giel gevat: "Dit is de VARA 
hè." En vervolgens nog ietsje gevat-
ter over cameravrouw Lenna zon-
der beschermende kleding tussen 
de rondzoemende bijen: "Eigenlijk 
is zij gewoon f*cking hardcore en 
staan wij hier met onze imkerpak-
ken aan."

Vroege Vogels
Lemmers ging afgelopen week 
ook weer op bezoek bij Vroege 
Vogels op Radio 1. "Samen met de 
VARA hebben wij 25 potjes honing 
voor het goede doel geveild. De 
opbrengst gaat naar De Boei, die de 
bijenhotels hebben gemaakt die in 
de regio zijn verspreid. De potjes 
honing van Giel worden later dit 
jaar nog in het Glazen Huis (3FM 
staat in Enschede, -red.) geveild. 
Actrice Carice van Houten heeft 
van de week al een potje honing 

gekregen. Ik hoop dat de gemeen-
tes Heemstede en Bloemendaal 
volgend jaar een convenant gaan 
tekenen dat zij als gemeente op alle 
fronten bijenvriendelijk zijn. Haar-
lem heeft in augustus al zo'n conve-
nant getekend. Van de week heb ik 
een aantal koks benaderd of zij met 
honing vanuit de regio Haarlem 
willen gaan kokkerellen. Topkok 
Jeroen de Zeeuw uit Haarlem en 
Vincent van den Bosch (Tummers, 
Heemstede) doen al mee."

Bekentenis
"We doen er een slot op", besloot 
Giel afgelopen week het succesvolle 
bijenproject in Hilversum. Zo suc-
cesvol dat er inmiddels zelfs twee 
kasten staan die door beiden na het 
suikerwater werd afgesloten. "Het 
is een mediapark en je hebt van die 
mediamensjes die gaan wel eens 
een ommetje maken en een blowtje 
roken en eh… ja, Pim weet jij nog 
van die kasten in de Kweektuin?" 
Pim: "In Haarlem?" Giel: "Ja, die gin-
gen we vroeger altijd stiekem open 
maken. Dat moet ik eerlijk toege-
ven." Pim: "Eh… ja. Maar je hebt het 
nu goed gemaakt toch?"
"Ik kan niet wachten tot ik je weer 
zie Pim", besluit Giel, "want dat 
betekent dat het gewoon weer lente 
wordt." Was getekend.
Zie ook www.pimlemmers.nl. x

Wachten op Pim betekent dat
het gewoon weer lente wordt

Jaar van de Bij zo zoetjes aan ten einde

Pim Lemmers in de studio bij Vroege Vogels met Janine Abbrind en Menno 
Bentveld: "Gelukkig blijven de bijen dus in Hilversum (3FM) en bij het Capitool 
(Vroege Vogels). Volgend jaar gaan wij dan ook gewoon verder en de makers, 
ook Giel, doen daarnaast mee aan een scholenproject over bijen in Heemstede. 
Ook de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders en wethouder Rob van Doorn 
en Erik van Muiswinkel komen volgend jaar bij de bijen langs (Foto: Vara Vroege 
Vogels - Henny Radstaak).

Giel Beelen: "Mijn originele honing. Er zijn 39 potjes van die tijdens Serious 
Request geveild gaan worden" (Foto: Ilovebeeing.nl). x

bloemendaal - De gemeenteraad van 
Bloemendaal wil graag in gesprek 
met zijn inwoners en horen wat er 
speelt in de vijf dorpskernen. Met die 
insteek zijn de gespreksavonden 'De 
raad in uw dorp' opgezet. Met ruim 
twintig vooraf ingediende vragen en 
de goede opkomst lijkt de opzet van 
de eerste avond afgelopen week in 
Aerdenhout geslaagd.

Na een aftrap door raadslid Richard 
Kruiswijk waaierden de bezoekers 
uit over diverse thematafels waar 
zij met de aanwezige raadsleden 
in gesprek konden gaan. Wonen, 
omgeving, Haringbuys en de 
gemeentelijke huisvesting waren 
enkele onderwerpen die op tafel 
kwamen. Ook cultuur, fluisteras-
falt, het wildviaduct en de demo-
cratie werden besproken.
Na de pauze schoven de meeste 
aanwezigen aan bij een andere the-
matafel om ook daar hun vragen 
te stellen over of kritiek te uiten 
op gemeentelijk beleid. Anderen 

bleven zitten om het onderwerp 
wat verder uit te diepen. Binnen 
het thema groen werd specifiek 
aandacht gevraagd voor 'adopteer 
een bloemperk' waarbij het groen 
door de gemeenschap kan worden 
onderhouden. Ook handhaving 
kwam bij alle thema's aan bod, met 
het verzoek aan de raad om dat als 
belangrijk aandachtspunt mee te 
nemen.
Daarnaast is gesproken over de 
wens om seniorenwoningen op 
het Haringbuys terrein te bouwen. 
De genoemde onderwerpen zullen 
ongetwijfeld worden besproken in 
de commissie- en raadsvergaderin-
gen. Een opmerking dat de gemeen-
te best meer mag appelleren aan 
de saamhorigheid van de inwoners 
wordt goedkeurend ontvangen in 
de zaal.
Een overzicht van vraag en ant-
woord, wordt gepubliceerd op 
de website van de gemeenteraad 
- gemeenteraad.bloemendaal.nl 
- en de algemene website van de 
gemeente www.bloemendaal.nl. x

Een positieve sfeer tijdens
de eerste 'Raad in uw dorp'

bentveld - Een motorrijder is dins-
dagmiddag onderuit gegaan met 
zijn motor op de Zandvoortselaan 
in Bentveld. Het ongeval gebeurde 
rond 14.50 uur toen een automo-
bilist van rijstrook wilde wisselen 
om de Bentveldseweg in te slaan 
en de motorrijder vermoedelijk 
over het hoofd zag. De motorrijder 
week daarom uit en kwam hierbij 
ten val. Hulpdiensten kwamen ter 

plaatse om assistentie te verlenen. 
De vrouwelijke passagier is door 
ambulancepersoneel behandeld 
in de ambulance. Na behandeling 
is ze met een auto opgehaald. De 
bestuurder van de afslaande auto 
en de motorrijder hebben vervol-
gens samen een schadeformulier 
ingevuld. x

Harley maakt schuiver

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - Tijdens surveillance 
zagen agenten afgelopen zondag 
een automobilist slingerend rij-
den over de Heemsteedse Dreef. 
Bij controle van de bestuurder 
bleek deze behoorlijk diep in 
het glaasje gekeken te hebben. 
Hij blies drie keer de toegestane 
hoeveelheid. De bestuurder, een 
24-jarige Pool, is ingesloten aan-
gezien hij geen rijbewijs of identi-
teitsbewijs bij zich had. Voor zijn 
alcoholmisbruik kan hij een boete 
tegemoet zien. x

Slingerend...
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Uitwaaien op Schier-
monnikoog!

89
Klein maar fi jn! Het waddeneiland
Schiermonnikoog is een van de pareltjes 
van Nederland! Het eiland is met z’n 
duinen, stranden en waddenkust bijna in 
z’n geheel een Nationaal Park! Een heer-
lijke plek om te fi etsen en uit te waaien. 
Wist u dat de stranden van ‘Schier’ tot de 
breedste van Europa behoren?

Uw verblijf
U verblijft in viersterrenhotel Hotel Graaf Bern-
storff, in het hart van de beschermde dorpskern 
van Schiermonnikoog. Dit is een hotel voor 
levensgenieters: er is een heerlijk restaurant, 
biblotheek en terras met verwarmde veranda. 
De kamers zijn voorzien van antiek meubilair, 
extra lange bedden, een televisie en koffi e- en 
theefaciliteiten. Badkamer met bad en douche. 
U kunt ook kiezen voor een appartement met 
geheel ingerichte keuken.

Kinderkorting (bij 2 volbetalenden op
de kamer): 
Kinderen 0 t/m 3 jaar: gratis 
Kinderen 4 t/m 11 jaar: 50 % korting

Inbegrepen
• vervoer per hotelbus van de haven 
 naar het hotel en v.v.
• 2x overnachting met uitgebreid 
 ontbijtbuffet
• ontvangst met koffie of thee
 (limonade voor kinderen)
• 1x driegangendiner
• 3 dagen fietshuur
• informatiepakket met wandel- en 
 fietsroutes
• kortingsvoucher van 10% voor een 
 lunch bij Hotel Graaf Bernstorff 

Prijzen 2/3-pk 4p-app
zo t/m wo 119 89
do + za 129  99 
vrij 139 109
Bovenstaande prijzen gelden voor
de periode van: 01/11-31/03.

Prijzen in € p.p. Prijs van de appartementen 
is o.b.v. een 4-persoons bezetting.
Niet inbegrepen: 
reserveringskosten, toe-
ristenbelasting en kos-
ten Calamiteitenfonds.

3-daags arrangement
zoek & boekcode 32652

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 32652

overveen/regio - Ruim honderd vrou-
wen geven zich op 17 oktober over aan 
het programma van 'Pluk de Dag.' Een 
evenement dat voor de tweede keer 
is georganiseerd door het Kennemer 
Gasthuis, samen met de stichting 
Duinlust. Net als de vorige keer is het 
een doorslaand succes, waar bezoe-
kers kunnen werken aan zaken als zin-
geving, hulp om angst te overwinnen, 
de gevolgen van kanker in het dage-
lijks leven, persoonlijke verzorging en 
veel meer.

door Ruud Vader

Op het fraaie landgoed Duinlust kri-
oelt het van de activiteiten. Simone 
Nederend (hoofd communicatie KG) 
en Annet Lips (partner Discovery 
Company) leggen uit wat er allemaal 
gebeurt. De deelnemers kunnen 
kiezen uit workshops (samen met 
anderen) en persoonlijke ontdek-
kingen (individueel) en kunnen ook 
de hele dag terecht in diverse bele-
vings-cafés. Ook kunnen ze genieten 
van gezonde sapjes en gerechten van 
chef kok Ivo Prins of meedoen aan 
een beweeg- en zangsessie van de 

Haarlemse zangtherapeut Wieke 
Ubels. Waarom biedt het ziekenhuis 
dit allemaal aan?
Nederend: "Uit een onderzoek weten 
wij dat kankerpatiënten behoefte 
hebben aan meer dan alleen maar 
goede medische verzorging. Naast 
lichamelijke en emotionele proble-
men die kanker vaak met zich mee 
brengt, kan ook het uiterlijk van 
patiënten behoorlijk veranderen. 
Soms door de ziekte, soms door de 
behandeling. Bij veel vrouwen wordt 
de huid dunner en schilferiger bij-
voorbeeld. Of verdwijnen door che-
motherapie de wenkbrauwen. In de 
workshop 'Look good feel better' krij-
gen de deelnemers tips en adviezen 
over de verzorging van hun huid en 
make-up. De ervaring leert dat een 
goed verzorgd uiterlijk ook meteen 
een beter gevoel geeft."
In andere workshops, zegt Lips, 
wordt gewerkt aan 'De Flow', een 
toestand waarin mensen in een ver-
hoogde staat van aandacht komen 

en in een overtreffende trap preste-
ren, of aan 'Holistic Yoga' waarin de 
bewegingen van de natuur worden 
gevolgd die eigenlijk gelijk zijn aan 
het leven van de deelnemers zelf. In 
een van de zalen kan men via Mind-
fulness leren beter met klachten om 
te gaan door verschillende vormen 
van aandachtsoefeningen - lichaams-
verkenning, meditatie en aandacht 
voor de ademhaling. In een andere 
zaal komen deelnemers weer in con-
tact met hun dromen en verlangens 
door het maken van collages. Foto's 
en koppen uit tijdschriften worden 
uitgescheurd en opgeplakt als een 
krachtig middel om verlangens in 
beeld te brengen. Maar je kunt er ook 
je gevoelens jegens de organisatie 
mee tot uitdrukking brengen - een 
deelneemster doet dat door in kleur 
het woord 'bedankt' op te plakken.

Inloopcafés
Voor de workshops moest je je van 
tevoren opgeven, bij massages en de 
cafés hoeft dat niet. Zo kun je in het 
'Kookcafé' van Ivo Prijs leren hoe je 
zelf een gezonde lunch maakt, of 
gewoon proeven van lekker eten en 
versnaperingen. Deelnemers die een 
goed gesprek willen of persoonlijke 
reflectie kunnen daarvoor terecht 
in het coachcafé, waar ervaringen, 
gevoelens en emoties kunnen wor-
den gedeeld met drie professionele 
coaches van Duinlust. Veel deelne-
mers nemen een massage om hun 
persoonlijk welbevinden te bevor-
deren en stress te verminderen. Ze 
worden gegeven door therapeutes 
met ervaring op het gebied van 
nabehandeling van vrouwen met 
borstkanker. De grote vestibule met 
imposante zuilen vormt tenslotte 
het decor voor de zangworkshop van 
Wieke Ubels. Daarin ontdekken de 
enthousiaste deelnemers wat zang 
en beweging met hen doen. Een ver-
frissende manier om gezamenlijk de 
belevenissen van de dag af te sluiten. 
Behalve de jaarlijkse verwendag kun 
je bij het KG ook inschrijven voor 
kortere 'Pluk de dag' bijeenkomsten. 
Googel voor meer informatie op KG 
en pluk de dag. x

Superverwendag op Duinlust
voor kankerpatiënten van KG

Aanvullende zorg wordt erg gewaardeerd

Enkele impressies van een unieke verwendag voor kankerpatiënten. Een gezon-
de lunch met vergeten groentes in het eetcafé, samen bewegen en zingen tussen 
de zuilen en een creatief bedankje met een collage. (Foto's: Ruud Vader)

santpoort/regio - Op maandag 29 
oktober organiseert het netwerk pal-
liatieve zorg Midden- en Zuid-Ken-
nemerland voor het eerst 'Café Dood-
gewoon'. Met dit initiatief wil het 
netwerk bevorderen dat gesprekken 
over de dood bij het dagelijks leven 
horen.

Praten over de dood doen veel men-
sen liever niet. Als ze zelf ongenees-
lijk ziek worden of een dierbare ver-
liezen, hebben ze wel vaak sterke 
behoefte om hun ervaringen te 
delen. Daarom gaat daarover de 
eerste thema-avond van Café Dood-
gewoon: praten over leven en ster-
ven. Deelnemers krijgen informa-
tie over het aanbod aan palliatieve 
zorg in de regio, dat is zorg voor 
mensen die ongeneeslijk ziek zijn 
en hun naasten. Er is ook ruimte 
om ervaringen uit te wisselen en 
vragen te stellen. Iedereen die zich 

wil laten informeren over thema's 
rond leven en dood is welkom.

Lezing en napraten
Vanaf 19.15 uur kan men binnen-
lopen voor koffie of thee. Het pro-
gramma start om 19.30 uur met een 
interactieve lezing van Cilia Lins-
sen. Zij is mede-auteur van de DVD 
'Kijk op sterven'. Na de lezing is er 
tijd om onderling verder te praten. 
De thema-avond eindigt rond 21.30 
uur. Locatie is het Inloophuis Ken-
nemerland aan de Wulverderlaan 
51 in Santpoort-Noord. De toegang 
is gratis.
De volgende thema-avond van Café 
Doodgewoon gaat over verlies en 
'verlieskundig' zijn. Deze staat 
gepland voor 29 januari 2013. Kijk 
voor meer informatie op www.net-
werkpalliatievezorg.nl/middenen-
zuidkennemerland. x

Over leven en sterven
Start 'Café Doodgewoon':

zandvoort - Drie jaar geleden werd 
de wedstrijd garnalenpellen georga-
niseerd door de Vrienden van Oom-
stee voor inwoners van Zandvoort en 
directe omgeving. Dat was zo'n enorm 
succes dat het vorig jaar uitgegroeid 
is tot een landelijk gebeuren. Was het 
drie jaar geleden nog een eendaags 
evenement, door de vele aanmeldin-
gen heeft de organisatie een twee-
tal voorrondes ingepland om zoveel 
mogelijk mensen deel te kunnen laten 
nemen aan dit spektakel.

Het wedstrijdelement - onder toe-
zicht van een 'strenge doch recht-
vaardige' jury - is uiteraard hoofd-
zaak maar de sfeer en entourage 
eromheen maakt dit evenement 
uniek en trekt naast de deelnemers 
ook veel kijkers. De twee voorron-
des hebben inmiddels plaats gevon-
den in strandpaviljoen Thalassa en 

er hebben zich zo'n 32 pellers en 
pelsters geplaatst voor de finale. 
De finale vindt plaats op zaterdag 
27 oktober in café Oomstee in Zand-
voort waar het allemaal begonnen 
is en waar de organisatie haar thuis-
basis heeft.
Kan de geweldige prestatie van 
vorig jaar van titelverdedigster Wil-
lemien Elsman geëvenaard of zelfs 
verbeterd worden? 'Hoort ,zegt 
het voort' zoals men in Zandvoort 
zegt en maak dit spektakel mee 
als toeschouwer in het café aan de 
Zeestraat in Zandvoort. Uiteraard 
worden de gepelde garnalen weer 
verwerkt in 'gratis' hapjes. De wed-
strijd begint op zaterdag 27 okto-
ber om 17.00 uur maar Oomstee is 
vanaf 16.00 uur geopend. Kijk voor 
actuele informatie op: www.oom-
stee.nl en/of op Facebook: Vrienden 
van Oomstee. x

Open NK Garnalenpellen

De nummers 1 en 2 van 2011 tegenover elkaar. Links nummer 2 Bineke Bot-
tema uit Zoutkamp en rechts winnares Willemien Elsman uit Bentveld (Foto Wim 
Mendel).
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haarlem/regio - Het nieuwste en 
derde boek van schrijfster Lilian Blom 
(1947), Slagschaduw, is de imposante 
monoloog van een vrouw, die in het 
bejaardenhuis langzaam het leven 
uit haar weg voelt glijden. Zij ervaart 
haar hoge leeftijd als een kwelling 
die haar geleidelijk steeds meer in 
een wurggreep houdt, temeer daar 
zij gewend was haar eigen leven te 
bestieren. Zelfstandigheid en daad-
kracht deden haar de verschrikkingen 
van  de oorlog overleven, maar wan-
neer haar kinderen hun moeder met 
zachte hand dwingen het verleden te 
openbaren, keren alle pijnlijke her-
inneringen en nachtmerries in volle 
hevigheid terug.

door Fred Dukker

Na De tuinkamer en Strijkend licht 
is Slagschaduw Lilian Blom haar 
derde boek. Deze drie romans zijn 
pas na het overlijden van haar echt-
genoot, de auteur Louis Ferron, tot 
stand gekomen. Blom studeerde 
Engelse taal- en letterkunde en 
werkte als vertaalster en docente 
bij het HBO. Genoeg ingrediënten 
om in Blom een vruchtbare, lite-
raire vrucht te laten rijpen.
In de roman wordt moeder Koos 
door haar vier kinderen pijnlijk 
geconfronteerd met haar oorlogs-
verleden naar aanleiding  van het 
leegruimen van haar huis. Haar 
kinderen stuiten op een blikken 
trommel vol documenten en foto's. 
De kinderen hebben hun moeder 
heel wat te vragen over dingen 
die ze bewust heeft verzwegen. Zo 
weten ze niet anders dan dat hun 
vader Nederlands Hervormd was 
en hebben ze nooit geweten dat 
hij zijn Joodse verleden angstvallig 
heeft verzwegen. "Vlak voor de oor-
log heeft hij zijn naam veranderd 
van Samuel Nathan in Frits Blom", 
vertelt Lilian. "Hij zag de bui al 
aankomen. Na de oorlog heeft hij 
zijn nieuwe naam officieel laten 
registreren. Juist al deze geheim-
zinnigheid heeft mij dusdanig 
geïntrigeerd dat ik er wel iets mee 
moest doen, noem het fictie geba-
seerd op autobiografische feiten. In 
de monoloog van moeder Koos zal 
de echte waarheid wel ergens zijn 
blijven hangen."
In Slagschaduw is een grote rol weg-
gelegd voor een wel of niet door 
Jozef Israëls vervaardigd schilderij 
dat op het omslag prijkt. Het kunst-

werk is al enkele generaties in het 
bezit van de familie Blom. "Mijn 
grootmoeder zou in haar jeugd 
model hebben gestaan", vermoedt 
Blom. "Het schilderij heeft in ieder 
geval een grote emotionele waarde, 
temeer daar Koos in de oorlog het 
kunstwerk met gevaar voor eigen 
leven uit de klauwen van een ver-
raadster heeft weten te redden. 
Kunstexpert Willem de Winter, 
bekend van het tv-programma Tus-
sen kunst & kitsch, zal tijdens de 
presentatie op donderdag 25 okto-
ber voor eens en altijd het ware 

verhaal achter dit schilderij boven 
tafel krijgen."
Het boek wordt donderdag 25 okto-
ber om 20.00 uur gepresenteerd bij 
Athenaeum Boekhandel aan de 
Gedempte Oude Gracht 70 in Haar-
lem. Inloop van 19.30 uur. Uitgave 
Atlas/Contact. Op zondag 28 okto-
ber van 13.00 tot 17.00 uur is Lilian 
Blom als één van de zes auteurs 
(onder andere Gerbrand Bakker, 
Arthur Umbgrove, Marieke van der 
Pol) te gast in de Literaire Salon van 
boekhandel Blokker in Heemstede 
(www.boekhandelblokker.nl). x

Imposante monoloog
Slagschaduw, nieuw boek Lilian Blom

Lilian Blom over Slagschaduw: "Juist al deze geheimzinnigheid heeft mij dus-
danig geïntrigeerd dat ik er wel iets mee moest doen, noem het fictie gebaseerd 
op autobiografische feiten" (Foto: Fred Dukker).

haarlem/heemstede - Van 24 oktober 
tot 5 december 2012 exposeert Anne-
lie Versteeg haar acrylschilderijen 
van Zuid-Afrikaanse en modische 
vrouwen van nu in Bibliotheek Noord 
aan de Planetenlaan 170 in Haarlem. 
Van 7 januari tot en met 3 maart 2013 
is dezelfde expositie te zien in Biblio-
theek Heemstede aan het Julianaplein 
1 in Heemstede. De tentoonstelling is 
gratis te bezoeken tijdens openings-
uren van de Bibliotheek.

Annelie Versteeg is schilderes en 
illustrator. Zij volgde de opleiding 
aan de Academie voor Kunst en 
Industrie in Enschede in de richting 
mode. Zij werkte kort in Groningen 
als ontwerpster bij een mantelfa-
briek, later in Amsterdam op de 
moderedactie van Margriet week-
blad. Daarna maakte zij voor tal 
van bladen illustraties, zoals voor 
Ariadne, Tuinieren, Nouveau, Knip-

mode en het blad van de Neder-
landse Vereniging voor Makelaars. 
Hiervan zijn voorbeelden te vinden 
op de expositie.
In Zuid-Afrika werd zij gegrepen 
door de kracht van veel Afrikaanse 
vrouwen. Ook schildert zij modieu-
ze vrouwen van nú, óók sterke vrou-
wen dus, maar vanuit een ander 
perspectief. Het combineren van 
beiden is voor haar een uitdaging. 
Haar laatste bezoek aan Zuid-Afrika 
inspireerde haar mannen en vrou-
wen in traditionele klederdrachten 
te schilderen.
Annelie Versteeg exposeerde eer-
der in de Ontmoetingskerk, de 
Oosterkerk, Zorgcentra Boerhaave, 
Schalkweide en Zuiderhout, Bridge-
centrum GSV in Heemstede, Kunst-
fabriek Heemstede en Bloedbank 
Sanquin.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekhaarlem.nl. x

Afrikaans en modieus

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Marleen Verheus verzorgt 
op dinsdag 30 oktober een dialezing 
voor senioren over Corsica. De Cor-
sicanen noemen hun eiland Kalliste. 
Het mooiste. Nergens in de Middel-
landse Zee bevindt zich dan ook 
zo'n boeiend landschap als in Cor-
sica: zandstranden aan de oostkust, 
prachtige baaien, grillige rotskusten 
aan de noord- en westzijde en een 
bergachtig, groen binnenland met 
idyllische dorpjes en talloze stadjes 
met burchten en citadellen.

Corsica kent een roerige geschiede-
nis en een heel eigen cultuur. Sinds 
de achttiende eeuw hoort Corsica 
bij Frankrijk, maar de Italiaanse 
invloeden zijn nog overduidelijk 
terug te vinden in de zestiende 
eeuwse Genuese torens die je 
overal op het eiland langs de kust 
ziet staan. Deze verdedigingstorens 
stammen uit de tijd dat de Genue-
zen op Corsica heersten. In 1769 in 
de stad Ajaccio een jongetje gebo-

ren dat later één van de bekendste 
figuren uit de Franse geschiedenis 
zou worden: Napoleon Bonaparte.
Casca-docente Italiaans Marleen 
Verheus zal het publiek deze mid-
dag meenemen naar dit prachtige 
eiland en hen deelgenoot maken 
van haar passie: Corsica.
De dialezing over Corsica is bij Casca 
in de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede op dinsdag 30 oktober 
om 14.30 uur. De entree bedraagt ¤ 
4,-. Reserveren kan telefonisch op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur: tel. 023-5483828. x

'Kallista' ofwel het Mooiste
Trefpunt-Casca Culturele middag (55+)

Fort bij Bonifacio (Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

heemstede - Je hebt het rijk der fabe-
len en het rijk der sprookjes maar er 
bestaat ook zoiets iets als het rijk 
der schimmels. Wie hier meer van wil 
weten, kan op zondag 4 november 
mee met de excursie die het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in wandel-
bos Groenendaal in Heemstede.

Als je een schimmel ziet, dan zie 
je de stengel en hoed, in de volks-
mond de paddenstoel. De rest van 
de schimmel zit diep in de grond. 
De paddenstoel is de vrucht van de 
schimmel; in de hoed zitten geen 
zaden, maar sporen. De wind voert 
de sporen mee en op een plek waar 
de omstandigheden geschikt zijn 
ontstaat een stelsel van wittige 
draden, de zogenaamde zwamvlok. 
Die groeit dan uiteindelijk weer uit 

tot de paddenstoel. In Groenendaal 
ligt veel dood hout en dat maakt 
het goed toeven voor paddenstoe-
len. Tussen de takkenrillen en op de 
overal verspreid liggende stammen 
zijn interessante paddenstoelen te 
vinden. De houtzwammen zijn goed 
vertegenwoordigd met mogelijke 
soorten als goudvliesbundelzwam, 
berkenzwam en hertenzwam. Een 
kleine selectie uit de 250 soorten 
die voorkomen in Groenendaal.
Aanvang van de excursie is 11.00 
uur. Deelnemers verzamelen bij 
het informatiepaneel op de grote 
parkeerplaats. Deelname is gratis 
en vooraf aanmelden is niet nodig. 
Zie ook www.ivn.nl/zuidkennemer-
land. x

Het rijk der schimmels

(Foto: Margo Oosterveen).
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HairFusion Center

Haarproblemen
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www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
www.centmeubelen.nl
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overveen - Op zondag 28 oktober is 
er in heel Nederland een stiltedag en 
nu ook in de gemeente Bloemendaal. 
En wel op het veldje aan de Bloemen-
daalseweg 162 links van het gemeen-
tehuis. Tijdens de Kunstlijn van 2011 
is dit 'veldje van mevrouw Klinken-

berg'  voor het eerst gebruikt voor 
beeldende kunst, dichters en muziek. 
Nu is er een mogelijkheid om zondag 
op deze mooie plek stil te zitten in het 
gras tussen of onder de bomen.

Er zijn drie zitmeditaties: een och-

tend-, middag- en avondmeditatie 
van 8.30 tot 9.30 uur, van 13.00 tot 
14.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. 
Ook diegenen die geen ervaring 
hebben met stil zitten zijn. "Om de 
stilte in jezelf te leren kennen hoef 
je je niet af te zonderen, je kunt het 
overal beoefenen", stelt beeldend 
kunstenaar Marleen van den Bergh 
die de dag zal begeleiden. "Wat wel 
helpt is dat je het samen doet. Je 
neemt je eigen kussentje mee of 
bankje of je eigen stoel wanneer je 
niet op een kussentje kunt zitten. 
En een plastic zak en regenkleding 
voor indien nodig."
"Er wordt niet gesproken, je kunt je 
plek innemen waar je wilt zitten en 
weer verlaten op de tijden die zijn 
aangegeven", legt Van den Bergh 
uit. Als dit helemaal nieuw voor je 
is, schroom niet, ga verzitten als er 
pijn ontstaat, ga even staan, ga even 
liggen en dat wel in Stilte. Ik hoop 
dat er veel mensen zijn die deze 
kans gaan benutten om op deze 
prachtige plek met een paar grote 
bomen."
Op één van deze bomen is nog 
steeds een kunstvorm  te bewonde-
ren, op een grote beuk op de hoek 
van de Tetterodeweg en de Bloe-
mendaalseweg. Het zijn bijenwasfi-
guren die vanaf 4 november 2011 
een verbinding met deze boom zijn 
aangegaan. Renée Schouwenberg is 
de maker van deze Installatie.
Van den Bergh tot slot: "Belangrijk 
voor een harmonieus verloop van 
deze meditaties is dat je je aan het 
tijdschema houd wat staat aangege-
ven." Kijk voor meer informatie op 
www.opentijdsbeelden.nl (onder 
actueel) en www.dagvandenstilte.
nl. x

De Stilte in jezelf leren
kennen dat kan overal

'Dag van de Stilte' op zondag 28 oktober

(Publiciteitsfoto).

vogelenzang - In het kader van 2012, 
Jaar van de Buitenplaatsen kunnen 
liefhebbers mee met een excursie 
over Woestduin. Gids Gerrit Boeve 
vertelt op zondag 4 november van 
11.00 tot 13.00 uur over het turbulente 
verleden van dit landgoed.

De buitenplaats Woestduin kent 
een bewogen verleden. Vroeger was 
het een jachtgebied voor de heren 
van Brederode en de graven van 
Holland.  Later werd er een hofstede 
gebouwd. Het kreeg vooral bekend-
heid door de renbaan die er aan 
het begin van de twintigste eeuw 
werd gevestigd. Daar werd mas-
saal gegokt en dat leidde soms tot 
dramatische gevolgen. Het leidde 

tot ingrijpen van hogerhand. Er 
kwam een eind aan de paardenren-
nen. Een aantal paviljoens uit het 
verleden is nog aanwezig en nu 
verbouwd als woonhuis. Tijdens 
de wandeling komen de restanten 
van de renbaan, het Sterrebos en 
andere historische aspecten ruim 
aan de orde.
Aanmelden (verplicht) kan via 
www.gaatumee.nl. In het kader 
van het Jaar van de Buitenplaat-
sen is deelname gratis. Wel is er 
slechts een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Volg de Leidsevaart-
weg en neem de afslag over het 
spoor. Er wordt verzameld op het 
parkeerterrein van Leyduin aan de 
Manpadslaan 1 in Vogelenzang. x

Een bewogen verleden
De buitenplaats Woestduin:

De kiosk waar gegokt kon worden. Tijdens de excursie worden de restanten 
bekeken (Publiciteitsfoto).

vogelenzang - In deze periode vlie-
gen vogels massaal naar het zuiden 
om er de winter door te brengen. 
Boswachter Ron Dam van Landschap 
Noord-Holland vertelt er op zondag 27 
oktober van 10.00 tot 11.30 uur over 
en laat ze graag zien op het landgoed 
Leyduin.

Vink en keep zijn twee vogels die 
op het landgoed momenteel veel 
rondvliegen. Ze eten er onder meer 
beukennootjes. Vroeger was deze 
omgeving een gevaarlijke plek voor 
ze. Met duizenden tegelijk werden 
ze in de vinkenbaan gelokt, onder 
een net gevangen en voor consump-

tie verkocht. Ook de eikels die nu 
massaal op de grond vallen zijn in 
trek. Vlaamse gaaien zijn er dol op. 
Ze verstoppen er in de loop van de 
herfst duizenden om die 's winters 
weer op te diepen.
Ook de bessen van struiken als 
kardinaalsmuts en vlier worden 
veel gegeten door vogels die langs 
trekken. Soorten als koperwiek en 
kramsvogel zijn een paar liefheb-
bers. Met trekvogels, bessen, noten 
en paddenstoelen heeft de herfst 
veel leuke kanten.
Aanmelden (verplicht) kan via 
www.gaatumee.nl. Deelname kost 
€ 6,50, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen € 3,50 en 
kinderen tot 12 jaar € 3,50 (kinde-
ren van Beschermers € 2,50).
Volg de Leidsevaartweg en neem de 
afslag over het spoor. Er wordt ver-
zameld op het parkeerterrein van 
Leyduin aan de Manpadslaan 1 in 
Vogelenzang. x

Genieten van de herfst

Vlaamse gaai (Foto: Wil Doorn-
Meyne).

bennebroek - Riet Aarts en Cathelijne 
van der Burg exposeren van 1 novem-
ber tot en 4 december hun schilde-
rijen in het voormalig gemeentehuis 
van Bennebroek aan de Bennebroe-
kerlaan 5.

Riet Aarts exposeert met materie-
schilderijen. Haar abstracte wer-
ken zijn gemaakt met bijvoorbeeld 
kokosblad, verbandgaas, touw of 
zand. Samen met de acrylverf vor-
men ze een kleurrijk geheel. De 
schilderijen zijn opgebouwd uit 
diverse lagen, wat ze een zekere 
diepte geeft. Verweerde materialen 
en details uit haar omgeving zijn 
de belangrijkste inspiratiebronnen 
voor haar schilderwerken.
Cathelijne van den Burg maakt 

eveneens materieschilderijen in 
acryl. Haar schilderijen hebben 
soms een wat dromerige sfeer en 
zijn bijzonder in hun kleurgebruik. 
Haar inspiratie haalt ze uit de din-
gen die ze om zich heen ziet of uit 
vakantieherinneringen. De liefde 
voor het landschap is vaak terug 
te vinden in haar schilderijen. Ze 
wordt geboeid door het werken met 
verschillende materialen en het 
maken van collages in combinatie 
met acrylverf.
De openingstijden zijn van maan-
dag tot en met vrijdag van 08.30 tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur. x

'Een dialoog in kleur'

(Publiciteitsfoto).

heemstede - In een cursus glaskralen 
maken leren deelnemers alle basis-
vaardigheden: veiligheid, bran-
ders, werken met gereedschappen 
en natuurlijk alles over glas. Na 
een uitvoerige veiligheidsinstruc-
tie gaat men aan de slag met een 
Conkinect propaanbrander. Hoe-
veel kralen je uiteindelijk maakt, 

hangt af van hoe snel je het bran-
den in de vingers krijgt. De mate-
riaalkosten bedragen € 45,-. Deze 
cursus van drie lessen wordt gege-
ven bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf op donderdag 
van 19.00 tot 22.00 uur en start op 
woensdag 31 oktober. Aanmelden 
kan op werkdagen tussen  09.00 en 
12.00 uur via 023-5483828 (kies 1), 
of via www.casca.nl. x

Glaskralen maken
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haarlem/heemstede - Zondagmiddag 
28 oktober verzorgt het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede onder leiding 
van Leon Bosch van 15.00 tot 15.45 uur 
een concert ten bate van het project 
'I Shuli I Burundi', Swahili voor 'een 
school in Burundi'.

Burundi heeft het afgelopen decen-
nium flink geleden onder een bur-
geroorlog. Nu probeert men het 
land weer op te bouwen. Onderwijs 
is daarbij een van de speerpunten. 
In Gashoho, een plaats in de pro-
vincie Muyinga, is vooral behoefte 

aan een school voor jongeren van 
12 jaar en ouder. 
Het benefietconcert zal plaatsvin-
den in de Haarlemse Groenmarkt-
kerk. Samen met de stichting FSCJ 
(la Famille du Sacre Coeur de Jesus 
Pays-Bas) die is opgericht door enke-
le Burundese vrouwen, ontwikkelt 
deze kerk allerlei activiteiten om 
de bouw van die school mogelijk 
te maken. Het Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede verleent graag 
zijn medewerking aan dit initiatief 

met de uitvoering van dit benefiet-
concert. De opbrengst van alle toe-
gangskaarten komt direct en in zijn 
geheel ten goede aan de bouw van 
de school aldaar.
Op het programma staan werken 
van onder anderen Leonard Bern-
stein, Aram Katsjatoerjan, Isaac 
Albéniz en John Barry. Toegangs-
kaarten kosten € 15,-. Het adres 
van de Groenmarktkerk is Nieuwe 
Groenmarkt 14 in Haarlem. Zie ook 
www.sbo-heemstede.nl. x

'I Shuli I Burundi'
Beneftieconcert 'voor een school in Burundi'

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op woensdagavond 21 
december 2011 werd tijdens een 
optreden van het Klijn Örkest van 
de harmonie de aanhanger met het 
complete slagwerkinstrumentarium 
gestolen. Een groots opgezette zoek-
actie, ook via Twitter en Facebook, 
leverde helaas geen resultaat op.

Veel collegaverenigingen, muziek-
winkels en zelfs particulieren stel-
den instrumenten ter beschikking 
zodat de harmonie toch door kon 
gaan met hun repetities en optre-
dens.
Om nieuwe instrumenten aan te 
schaffen heeft St. Michaël eerder 
dit jaar een kinderconcert gegeven 
waaraan Irene Moors belangeloos 
haar medewerking verleende! Daar-
naast is het door een uitkering van 
de verzekering, grote en kleine gif-
ten, speciaal opgezette acties moge-
lijk geweest om nieuw slagwerk te 
kopen zoals onder anderen pauken, 
een klokkenspel, een grote trom, 
een nieuw drumstel en veel klein 
slagwerk. Ook kon een nieuwe aan-

hangwagen worden gekocht om dit 
alles te vervoeren.
Na tien maanden heel hard wer-
ken is de harmonie dus nu weer 
op volledige slagkracht. Zij zal de 
komende maanden een aantal 
optredens verzorgen waarin deze 
nieuwe instrumenten natuurlijk te 
beluisteren zijn. Het eerste concert 

is op zaterdag 10 november samen 
met het koor 'Voor de gelegenheid' 
in Rijnsburg. Het thema voor dit 
concert is musical- en filmmuziek. 
Meer informatie over dit concert en 
alle andere optredens kan men vin-
den op www.stmichael-heemstede.

Harmonie St.Michaël'op volle slagkracht'

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op vrijdag 26 
oktober om 20.00 uur presenteert 
Trio Zinger een uniek programma 
waarin klanken van hoorn, zang en 
piano samensmelten. Uitvoeren-
den zijn Nathalie Mees - sopraan, 
Wim Voogd - piano en Rogier Hen-
drix - hoorn. Ze brengen muziek van 
onder anderen Strauss, Schumann, 
Donizetti, Schubert, Gounod en 
Winteregg (première).

door Paula Blom

Het Duo Zinger oogstte veel lof 
met een eerder optreden in 't 
Mosterdzaadje en daar niet alleen. 
Het gaat goed met ze en hun nieu-
we programma, aangevuld met 
hoorn, wordt dit seizoen op veel 
podia ten gehore gebracht. Het 
thema voor dit programma is: 
'Verwondering ofwel de schoon-
heid van het alledaagse'.

In de liederen is sprake van de 
schoonheid van een traan of van 
een vallende avond, van het onbe-
reikbare en het verlangen. Het 
Trio Zinger neemt het publiek 
mee naar de wereld van het alle-
daagse, maar toch buitengewone 
en let op de schoonheid en veel-
zijdigheid van de hoorn in de ver-
rassende combinatie met zang 
en piano. Ook in dit concert de 
Nederlandse prmières van Ste-
ven Winteregg en Donald Busa-
row. Zij verwonderen zich over 
de schoonheid van de stad en de 
willekeur van de dood.
Nathalie Mees kreeg al direct na 
haar afstuderen aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag 
veel concerten zowel in opera als 
met orkest. Veel publiciteit kreeg 
zij met de cd met werken van de 
Nederlandse componiste Anna 
Cramer.
Wim Voogd studeerde piano, orgel 
en kerkmuziek in Den Haag. Hij is 
verbonden aan het Conservatori-
um in Den Haag en vaste organist/
dirigent van de Heilige Driekonin-
genparochie in Den Haag. Rogier 
Hendrikx studeerde moderne en 
natuurhoorn in Amsterdam en 
Wenen. Hij bespeelt historische 
instrumenten.
't Mosterdzaadje is te vinden 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, tel. 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. De toegang is vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaadje.
nl. x

"Muzikale verwondering van de
schoonheid van het alledaagse"

De veelzijdigheid van de hoorn

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - De pianist Ed 
Wertwijn zal op zondag 28 oktober 
om 15.00 uur een concert verzorgen 
waarin hij eigen composities speelt. 
Muziek opgedragen aan collega's en 
vrienden in de vorm van variaties op 
een thema, fuga's, ragtime, blues en 
ook muziek in de stijl van Brahms.

door Paula Blom

Ed Wertwijn was 31 jaar verbonden 
als docent muziek aan het Stedelijk 
Gymnasium in Haarlem. Hij gaf 
daar eerder dit jaar met groot suc-
ces dit concert.
Hij is vooral erg veelzijdig, deze pia-
nist, componist, arrangeur en diri-
gent Ed Wertwijn. En binnenkort 
komt ook het muziektheoretisch 
onderzoek, dat hij samen met de 
wiskundige Dr. Sitters uitvoert, in 
boekvorm uit.
Ed Wertwijn legde zich in de jaren 
zeventig toe op het spelen van 
eigentijdse muziek. Met Harry Span-
raay vormde hij het duo 'Fusion 
Moderne'. Als pianist van het Notos 
Blaaskwintet speelde hij het roman-
tische repertoire en in jazzkwintet 
'Joint' liet hij zich van nog weer een 
andere kant horen. Jarenlang speel-
de hij in Het Salon van Geert van 

Tijn, waarmee hij veelvuldig in 't 
Mosterdzaadje optrad. Momenteel 
werkt hij nog aan de dansopleiding 
van CIOS en heeft hij de bezielende 
leiding over een groot Haarlems 
koor.
't Mosterdzaadje is te vainden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Wertwijn speelt Wertwijn
Een veelzijdig musicus

(Publiciteitsfoto).

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

bloemendaal - Op zondag 28 oktober 
zal ds. Katrijne Bezemer voorgaan in 
de religieuze bijeenkomst in De Kapel 
aan de Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Het thema is 'Het bericht van de 
profeten'.

In de Bijbel hebben diverse perso-
nen hun visies gegeven op de mens 
en de samenleving. Indien men 
meende dat God via deze mensen 
sprak dan werden zij profeten 
genoemd. Vaak beginnen de uit-
spraken van de profeten met zin-
nen als: 'Het Woord kwam tot...' of 

'de Geest gaf... te spreken'.
Hoewel de profetische boeken en 
berichten veel onderlinge verschil-
len laten zien valt er toch een rode 
draad in te ontdekken. In de lezing 
wordt gekeken naar welke berich-
ten van de profeten in de huidige 
tijd nog van betekenis kunnen zijn. 
Speciaal aandacht zal worden gege-
ven aan de uitspraken van Mozes, 
Jesaja, Deborah en Johannes de 
Doper. 
De bijeenkomst begint om 10.30 
uur. Zie ook www.dekapel-bloe-
mendaal.nl. x

Het bericht van de profeten
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Op zoek naar een leuke bij-baan!
Wij zijn op zoek naar mensen om 

ons team te komen versterken.

Medewerker bediening voor recepties, 

lunches, diners, buffetten, etc. 

De functie is op oproepbasis > bepaal je 

eigen uren/diensten

Je bent klantvriendelijk / flexibel / gastvrij en 

hebt ervaring in de bediening bij een hotel of 

restaurant

Ben jij die enthousiaste student, scholier, 

(herintredende) dame/heer of moeder mail 

ons dan! 

Stuur een e-mail met CV aan Audrey Peper, 

restaurant@uitkijk-kopjebloemendaal.nl

www.restaurantDeUitkijk.nl

Iedere dag

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760



heemstede - De afgelopen jaren heeft 
Paul Haenen zich geconcentreerd op 
zijn eigen theater, Het Betty Asfalt 
Complex, maar nu heeft hij weer zin 
om het land in te trekken met zijn 
bekende karakters Margreet Dolman 
en dominee Gremdaat. Een vrolijke 
voorstelling over verleden, heden 
en toekomst. Op vrijdag 2 november 
staat Haenen in Theater de Luifel.

Ook deze nieuwe voorstelling is 
een combinatie van satire, beleve-
nissen, poëzie en zang. Haenen is 
in staat om op een humoristische 
wijze de actualiteit van de dag te 
behandelen. En dan gaat het niet 
alleen om het wereldnieuws maar 
ook om het nieuws van de plaats, 
de regio waar hij optreedt. Hij laat 
onder de vingercamera knipsels 

van de landelijke kranten zien 
maar ook van de provinciale bla-
den. Door het nieuws te combine-
ren en te interpreteren brengt hij 
een relativering aan die bevrijdend 
kan werken. Elke avond is anders 
en daardoor uniek.
Naast Margreet Dolman en domi-
nee Gremdaat zal ook dokter Valen-
tijn op het podium verschijnen én 
in principe een muzikale gast uit 
de buurt waar het optreden plaats-
vindt. Een vrolijke, meeslepende 
en actuele voorstelling van een in 
Nederland en Vlaanderen unieke 
cabaretier.
Cultuurpodiumonline over Paul 
Haenen: "Onbekommerd lachen, 
herkenbare situaties, een ontwa-
penende Paul Haenen en een inspi-
rerende Dominee Gremdaat die 

de weg banen voor het fenomeen 
Margreet Dolman. (…) met haar 
sprankelende persoonlijkheid ter-
wijl ze iedereen het hemd van het 
lijf vraagt, gevraagd en ongevraagd 
van originele adviezen voorziet en 
overal een mening over ventileert. 
Een voorstelling om vrolijk van te 
worden."
De voorstelling is op vrijdag 2 
november om 20.15 uur in The-

ater de Luifel aan de Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop is 
mogelijk via de website en aan de 
kassa van maandag tot en met don-
derdag van 09.00 tot 16.00 uur, op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en 45 
minuten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren kan via de theaterlijn, 
tel. 023-5483838. Zie ook www.bet-
tyasfalt.nl en www.theaterdeluifel.
nl. x

UitTips
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 26 oktober

Trio Zinger

20.00 | Nathalie Mees - sopraan, 
Wim Voogd - piano en Rogier 
Hendrix - hoorn. Muziek van o.a. 
Strauss, Schumann, Donizetti, 
Schubert, Gounod en Winteregg 
[première]. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Denis Kozhukhin

20.15 | De Russische pianist 
Denis Kozhukhin valt niet in de 
beruchte kuil waar zijn talent-
volle generatiegenoten soms in 
belanden, namelijk die van een 
doorgevoerde virtuositeit waar 
de nuance ver te zoeken is. Wer-
ken van Haydn, Brahms, Liszt en 
Chopin. € 27,- | € 24,25. Philhar-
monie, Kleine Zaal.

Cloaca [première]

20.15 | Precies tien jaar geleden 
ging Cloaca in première. Dit stuk 
bleek een succes en werd opge-
volgd door een film en vele bui-
tenlandse versies. Nu, tien jaar 
later, een vernieuwde bewerking 
en hedendaagse enscenering. Met 
Tygo Gernandt, Guy Clemens, 
Thijs Römer en Sieger Sloot. 
Stadsschouwburg Haarlem

Patronaat

19.30 | Chef'Special. Dit weekend 
speelt Chef'Special hun laatste 
clubshows van 2012 in Patronaat. 
De zaterdag is al uitverkocht. 
€ 17,50. Grote Zaal. 20.30 | Still 

Corners [UK]. Duistere, filmische 
nachtmuziek waarmee spook-
achtige sferen worden opgewekt. 
€ 10,-. Kleine Zaal. 21.00 | Minor 

Operation Bookings: Clocked Out 
[SCO], The Shining en Soul Power. 
Gratis in het Café.

Zaterdag 27 oktober

Museumpodium

14.45 | Platform voor muziek, the-
ater, poëzie en verhalenvertellers 
met deze keer pianist Giel Smeets 
en hoboïst Annelies Hobé. € 2,25. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1 in Zandvoort. www.zand-
voortsmuseum.nl

Doornroosje

19.00 | Doornroosje is één van de 
beroemdste balletten ter wereld 
met muziek van Tsjaikovski. De 
Doornroosje van het Staats Opera- 
en Ballettheater Kharkhov is spe-
ciaal bewerkt voor jonge mensen 
met Marc Krone als verteller. € 
22,75 [T/m 12 jaar € 16,-]. Stads-
schouwburg Haarlem.

Patronaat

19.30 | Chef'Special: Uitverkocht. 
21.15 | Yes Sir Boss [Bristol, UK]. 
Vrolijke mix van ska, surf en 
reggae. Gratis in het Café. 23.00 
| Electric Café: kwaliteits progres-
sive en techno met een vleugje 
deephouse. Gratis in het café.

Over verleden, heden en toekomst
Paul Hanen: Dolman & Gremdaat Live (Try-Out) in de Luifel

haarlem - Op zondag 28 oktober orga-
niseert de Munten- en PostzegelOr-
ganisatie (MPO) weer een verzamel-
beurs met gratis taxaties in Haarlem. 
Vele belangstellenden, liefhebbers 
en geïnteresseerden zullen van 10.00 
tot 16.00 uur ongetwijfeld hun weg 
vinden naar Van der Valk Haarlem-
Zuid aan de Toekanweg 2.

Hier worden die dag vele duizenden 
munten, postzegels en bankbiljet-
ten uit binnen - en buitenland aan-
geboden. Er zijn munten te vinden 
vanaf de Grieks/Romeinse periode 
tot en met de nieuwste euro's, post-
zegels vanaf de allereerste uit 1852 
en bankbiljetten in alle soorten en 
maten.
Heeft u al eens een munt van 2000 
jaar oud in uw handen gehad? Kent 
u het bankbiljet 'Tientje van Lief-
tinck' nog? Wist u dat misdrukken 

van munten en postzegels veel geld 
waard kunnen zijn? Kom langs en 
laat je gewoon eens verrassen door 
lang vervlogen betaalmiddelen.

Gratis taxatie
Tevens kan men op deze dag mun-
ten, postzegels, bankbiljetten en 
oude ansichtkaarten gratis laten 
taxeren. Het motto daarbij is 'Er ligt 
teveel op zolder'. Men weet het vaak 
niet maar ook in de keukenla kan 
iets van behoorlijke waarde liggen. 
Neem gerust spullen mee.
Zondag 28 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur in het Van der Valk Haar-
lem-Zuid aan de Toekanweg 2 in 
Haarlem. Voor meer informatie kan 
men bellen met 030-6063944 of kijk 
op www.mpo.nl. x

Beurs met taxaties

Kent u het bankbiljet 'Tientje van Lief-
tinck' nog? (Archieffoto).

haarlem - Mensen uit verschillende landen, werelden, culturen en religies. 

Interessante situaties en gebeurtenissen maar vooral allerdiepste emoties van 

mensen met hun verschillen en overeenkomsten. Dit alles in het concert 'Men-

senlandschappen', op zaterdag 3 november om 20.30 uur in de Pletterij aan de 

Lange Herenvest 122 in Haarlem.

Gedichten van twee grote dichters, Judith Herzberg (NL) en Nazim Hikmet 
(TR), komen bij elkaar in de nieuw gecomponeerde muziek van Selim Dogru 
(NL/TR) en de bijzondere uitvoering van de bekende theatermaakster en zan-
geres uit Turkije, Hazal Selçuk. 
De muziek reist door verschillende stijlen, zoals nieuwe westerse klassieke 
muziek, jazz, wereldmuziek (vooral uit Turkije en Nederland) en improvisa-
ties.
Elisa Roep zingt liederen met haar prachtige stem, Oguz Büyüberberberber 
maakt avontuurlijke en magische improvisaties met zijn basklarinet en heel 
krachtige uitvoering van trio To be Sung met drie gastmusici. De performance 
van Hazal Selçuk is een combinatie van bewegingstheater, klassiek toneel, 
moderne dans en zang. De gedichten komen onder haar eigen regie, met 
kostuums en choreografie tot leven.
Muziek & artistieke leiding: Selim Dogru | gedichten: Judith Herzberg en 
Nazim Hikmet | regie & performance: Hazal Selçuk | To be Sung: Elisa Roep; 
sopraan, Fie Schouten; klarinet, Eva van de Poll; cello | gast musici: Oguz 
Büyükberber; bas klarinet, Jelte van Andel; contrabas, Marijn Korff de Gidts; 
percussie
De zaal gaat om 20.00 uur open, de toegang bedraagt € 10,-. x

'Mensenlandschappen'

(Publiciteitsfoto).
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Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Wie betaalt de hypotheek na scheiding?
De echtscheiding van Esther en Dou-
we hing al enige tijd in de lucht.
Maar de kinderen waren nog jong en 
het huis in Overveen was vreselijk 
mooi, maar het zou bij een scheiding 
een financiële molensteen worden.
Met de 2 inkomens waren de lasten 
van circa € 1.500,-- prima te betalen.
Maar geen van beiden had genoeg in-
komen om deze kosten alleen te kun-
nen betalen.
En van de overwaarde die er enkele 
jaren geleden nog was, blijft in de hui-
dige markt natuurlijk ook weinig over.
Ze hadden het onvermijdelijke nog 
een jaar kunnen vertragen, maar eind 
vorig jaar was de bom gebarsten.
Esther was vertrokken, had de kinde-

was dan de helft van de hypotheeklas-
ten.
Zodat Esther werd veroordeeld om de 
andere helft van de hypotheeklasten 
te blijven betalen totdat het huis ver-
kocht is.
Bijkomend voordeel van deze uitspraak 
was dat Esther opeens wel bereid was 
de vraagprijs van de woning te verlagen 
zodat de woning zo snel mogelijk kan 
worden verkocht.

ren bij Douwe achtergelaten en was bij 
een tante gaan wonen.
Dit was voor de kinderen en Douwe al 
erg genoeg.
Maar er ontstonden ook al snel finan-
ciële problemen omdat Esther en haar 
advocaat vonden dat Douwe de hypo-
theeklasten in zijn eentje moest beta-
len omdat hij en de kinderen ook in 
het huis woonden, en Esther niet.
Dat nu is een misverstand.
Degene die in het huis blijft wonen 
hoeft niet noodzakelijkerwijs ook alle 
kosten op zich te nemen.
Hij zal een zogenaamde redelijke ge-
bruiksvergoeding moeten betalen.
In dit geval werd door de rechter vast-
gesteld dat die vergoeding niet hoger 

Uit de praktijk van mr. Philippine Hoyng, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3 Haarlem
www.tanger.nl

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren in 
Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Velser-
beek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.

Squash Haarlem - Kleverlaan 204 – 2023 JM Haarlem

 023 - 527 52 41 www.squashhaarlem.nl

Nu onbeperkt sporten vanaf

€ 6,12 per week
en 1e maand GRATIS!!

Nieuw soccersquash zie:
www.squashhaarlem.nl

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Zondag 28 oktober

Patronaat [1]

11.00 | Dirk Scheele: Ik woon in 
een huis. Intieme en 'huiselijke' 
theatervoorstelling [2 t/m 8 jaar]. 
Via zijn liedjes vertelt Dirk Schee-
le de kinderen wat er allemaal in 
zijn huis te zien is en zo ontdekt 
hij dat ieder voorwerp een geluid 
maakt. € 11,-. Grote Zaal. Noot: 
middagvoorstelling om 14.00 
uur.

Koos en de Kapotte Kopjes [6+]

14.30 | Muzikale zoektocht vol 
zoete samenklanken en scherpe 
dissonanten in een wereld die 
geen dag hetzelfde is en waarin 
iedereen steeds meer wordt wie 
hij eigenlijk al was. Met klassieke 
muziek, opzwepende Roemeense 
zigeunermuziek en alles wat daar-
tussen ligt. € 16,50 [t/m 12 jaar € 
11,50]. Philharmonie, Kleine Zaal. 
Zie ook www.oorkaan.nl

'I Shuli I Burundi'

15.00 | Benefietconcert door het 
Symfonisch Blaasorkest Heemste 
o.l.v. Leon Bosch voor 'een school 
in Burundi'. Werken van o.a. 
Bernstein, Katsjatoerjan, Albéniz 
en Barry. € 15,-. Groenmarktkerk, 
Nieuwe Groenmarkt 14 in Haar-
lem. www.sbo-heemstede.nl

Pianorecital

15.00 | Pianist Ed Wertwijn, 31 
jaar als docent verbonden aan 
het Stedelijk Gymnasium, speelt 
eigen composities. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Oude Kerk

15.00 | Opening van de serie Zon-
dagmiddagconcerten door Divina 
Close Harmony o.l.v. Pepijn Lager-
wey. € 9,-. Oude Kerk, Kerkplein 2 
in Spaarndam. www.vriendenou-
dekerk.nl

De Rusthoek

15.00 | Yvonne Rooda - zang, Erik 
van der Luijt - piano, Wilbrand 
Meischke - bas en Nanning van 
der Hoop - drums. Grand Café 
de Rusthoek, Bloemendaalse-
weg 141 in Bloemendaal. Gratis 
entree.

Patronaat [2]

16.30 | Haarlemse Jazz Club: Leo's 
Drugstore. All-round band met 
een repertoire van een mix van 
instrumentale en vocale num-
mers. Latin, funk en jazz. € 5,-. 
Café. x

haarlem - Op dinsdagavond 30 okto-
ber, aanvang 20.15 uur, organiseert 
Stichting Literair Haarlem in samen-
werking met de Gemeente Haarlem 
en uitgeverij De Bezige Bij in de Gra-
venzaal van het stadhuis een speciale 
bijeenkomst ter gelegenheid van de 
tweede sterfdag van Harry Mulisch, 
ereburger van Haarlem.

Tijdens deze avond worden drie 
nieuwe boeken rond Harry Mulisch 
gepresenteerd. Bij wijze van eerbe-
toon gaf de Gemeente Haarlem 
opdracht voor het boekje Hier is 
het allemaal begonnen, een literai-
re wandeling door het Haarlem van 
Harry Mulisch, geschreven door de 
Haarlemse auteur en Mulisch-ken-
ner Wim Vogel. Het eerste exem-
plaar wordt uitgereikt aan de schrij-
ver Lodewijk Wiener.
De Bezige Bij presenteert Logboek, 
het dagboek bijgehouden door 
Mulisch tijdens het schrijven van 
De ontdekking van de hemel. Het 
eerste exemplaar wordt uitgereikt 
aan Kitty Saal, weduwe van Harry 
Mulisch. De auteur Maria Mathij-
sen houdt een lezing over Logboek. 
Daarnaast wordt het boek 64+1. 
De ontdekking van de hemel in 65 
velden van Jan Timman gepresen-
teerd.
Verder verzorgen leerlingen van het 

Coornhert Lyceum een dramaturgi-
sche bijdrage op basis van De aan-
slag. De muzikale omlijsting  wordt 
verzorgd door Paul van Utrecht en 

Nienke van Rijn.
Kaarten á € 15,- zijn verkrijgbaar bij 
de Kennemer Boekhandel aan de 
Kleverparkweg 3 in Haarlem, tel. 

023-5251944 en info@kennemer-
boekhandel.nl. x

'Eerbetoon aan Harry Mulisch'

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem - Het Gilde Haarlem orga-
niseert in samenwerking met de 
Grote of St. Bavo kerk op zaterdag 3 
en 17 november een wandeling van 
één uur rond de Grote Markt met 
aansluitend een bezichtiging van 
de lage zolders van de kerk. Voor 
het bezoek aan de zolders (vanaf 12 
jaar) wordt een redelijke conditie en 
goed schoeisel verwacht. Het aantal 
deelnemers is maximaal tien per-
sonen. Kosten bedragen € 10,- per 

persoon, inclusief een kopje thee 
(contant te batelen aan de gids). 
Aanvang van de wandeling is 13.30 
uur vanaf de ingang van de kerk. 
Reserveren (verplicht) kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 09.00 
en 10.00 uur en tussen 18.00 en 
19.30 uur via 06-16410803, of stuur 
een e-mail naar gildewandelingen@
gmail.com. x

Wandelen en klimmen

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Kunstlijn Haarlem 
vindt dit jaar plaats op 2, 3 en 4 
november en heeft als vlammend 
thema 'Dansen op de vulkaan'. Ruim 
200 kunstenaars in Haarlem en 
omliggende gemeenten stellen hun 
deuren open voor publiek. Musea, 
galeries, chambres d'amis doen mee. 
Bekende winkelstraten in de Haar-
lemse binnenstad geven kunstenaars 
de gelegenheid hun werk te tonen. 
Bedrijventerrein de Waarderpolder 
heeft op verschillende locaties een 
bruisend en divers programma. De 
officiële opening vindt plaats op 
vrijdag 2 november om 20.00 uur in 
de Vishal. Aansluitend volgt de Nacht 
van de Kunst: winkels, galeries en 
locaties in de Haarlemse binnenstad 
openen hun deuren voor bezoekers 
en kunstliefhebbers. In het Figee 
Innovatie Theater is om 22.00 uur 
een bruisende opening van de 'Roze 
Kunstlijn'. Meer informatie is te vin-
den op www.kunstlijnhaarlem.nl. x

Kunstlijn Haarlem

regio - Komend weekend is er heel 
veel te doen in het Nationaal Park. 
Toch zal het ondanks drukte, stil 
zijn… Dit in het kader van de lan-
delijke programma's Nacht van de 
Nacht en Dag van de Stilte. Voordat 
de Nacht van de Nacht zaterdag-
avond start kan 's ochtends samen 
met een boswachter van PWN wor-
den gefietst naar het natuurher-
stelproject 'Noordwest Natuurkern'. 
De start van dit project - het graven 
van de eerste van vijf sleuven in de 
zeereep - haalde onlangs zelfs het 
achtuur journaal.

De boswachter laat zien dat afplag-
gen van duingrasland helpt om het 
zand weer te laten stuiven en èchte 
duinplanten, die soms (bijna) ver-

dwenen zijn, een nieuwe kans te 
geven.

In het donker
Doorgaans mag het park niet tus-
sen zonsonder- en opgang betreden 
worden, zodat de dieren rust krij-
gen en bezoekers niet kunnen ver-
dwalen. Dit weekend wordt hierop 
een grote uitzondering gemaakt. 
Een unieke gelegengheid de dieren 
in het donker en bij dageraad te ont-
moeten. Zaterdag vanaf 18.00 uur 
starten er verschillende wandelin-
gen: vanaf Bezoekerscentrum De 
Zandwaaier in Overveen, Duin en 
Kruidberg in Santpoort-Noord en 
Midden-Herenduin in Driehuis. De 
Nachtwachter en de Schemerschim 
wijzen deelnemers in de Nacht-

wachterexcursie de weg en maken 
hen vertrouwd met de geluiden en 
geuren van de nacht. Hopelijk is het 
een beetje helder, zodat de sterren 
goed te zien zijn tijdens de Duister-
nis in de Duinen-tocht die wordt 
afgesloten met een bezoek aan Ster-
renwacht Copernicus.

Dageraad
 
Allereerst: denk om de wintertijd! 
's Ochtends om 06.00 uur start de 
Dag van de Stilte in het park met 
een Early bird-wandeling. Alle 
zintuigen gebruiken, behalve de 
mond. Even rust en ongestoord zijn. 
Mindfulnesstrainers, yogadocenten 
en wandelcoaches bieden deze dag 
een heel scala aan activiteiten ver-

deeld over het hele gebied.
De Dag van de Stilte is een initia-
tief van Stilte.org, een platform 
van mensen die zich inzetten voor 
bewustwording van het belang van 
stilte en stiltebeleving in de samen-
leving. Er worden, verspreid over 
het land, allerlei activiteiten rond 
het thema 'stilte' georganiseerd. 
Kijk voor meer informatie en een 
overzicht van alle deelnemende 
bedrijven op www.kitty-madison.
com/dagvandestilte.htm.
Voor alle activiteiten dient vooraf 
gereserveerd worden. De kosten 
verschillen per activiteit. Kijk voor 
meer informatie en reserveren op 
www.np-zuidkennemerland.nl/
excursies/online boeken of bel 023-
5411123. x

Nacht van de Nacht en Dag van de Stilte
Ondanks de drukte zal het stil zijn in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

haarlem - Op donderdag 1 novem-
ber kunnen liefhebbers mee met 
de Gildewandeling 'Haarlemse 
Hofjes'. In deze wandeling neemt 
één van de stadsgidsen wandelaars 
mee naar enkele van de vele hofjes 
die Haarlem rijk is en vertelt ook 
iets over de bezienswaardigheden 
die men onderweg tegenkomt. 
Het vertrek is om 14.00 uur vanaf 

het NS Station Haarlem (kaartjes-
hal). Aanmelden (verplicht) kan 
telefonsich op werkdagen tussen 
09.00 en 10.00 uur en tussen 18.00 
en 19.30 uur via 06-16410803, of 
stuur een e-mail naar gildewan-
delingen@gmail.com. Duur van 
de wandeling is circa anderhalf 
uur, deelname kost € 3,- per per-
soon. x

Langs Haarlemse hofjes

(Publiciteitsfoto).
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regio - Bibliotheek Duinrand en de 
Stadsbibliotheek Haarlem en omstre-
ken gaan per 1 januari 2013 fuseren. 
Afgelopen week stemde het Haarlem-
se College van B & W hier als laatste 
mee in. Bloemendaal, Hillegom en 
Zandvoort, waar de Duinrandvesti-
gingen zich bevinden, gingen al eer-
der akkoord. De gemeente Haarlem 
reserveert onder meer € 20.000,- voor 
de uitvoering. Directeur Lotte Sluyser 
van de Stadsbibliotheek in een eerste 
reactie: "Deze fusie gaat alleen maar 
mooie dingen brengen."

door Michiel Rehwinkel

Wat in november 2011 begon als een 
opdracht om de mogelijkheden voor 
de toekomst te onderzoeken, leidde 
uiteindelijk tot een kant en klaar 
fusieplan inclusief statuten voor een 
nieuw te vormen stichting. De naam 
van de nieuwe bibliotheek wordt de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 
De nieuwe bibliotheek heeft 66.000 
leden en levert met ingang van 
het nieuwe jaar diensten aan zes 
gemeentes met in totaal 240.000 
inwoners.
"De leden krijgen door de fusie toe-
gang tot een bredere collectie, een 
breder spectrum aan activiteiten, 
een betere ledenservice en meer 
gebruiksgemak", aldus directeur 
Lotte Sluyser van de Stadsbiblio-
theek en directeur Erica Meijer 
van Bibliotheek Duinrand. "Met de 
invoering van een gezamenlijk bibli-
otheeksysteem kunnen leden in de 
loop van 2013 terecht bij alle vesti-
gingen."
Het voornemen tot fusie en de nieu-
we statuten liggen nu ter informatie 
bij de Commissies van de gemeen-
teraden. Aangezien het een college-
besluit betreft, hoeft de raad er niet 
over te beslissen.

"Door ontwikkelingen in de informa-
tie-industrie is de bibliotheekbran-
che sterk in beweging en moeten 
bibliotheken continu vernieuwen", 
stellen Sluyser en Meijer. "Tegelijk 
wordt er van alle kanten bezuinigd. 
Dit is een uitdaging. De partners 
vullen elkaar aan en hebben bij een 
grotere schaal een betere uitgangs-
positie om investeringen in nieuwe 
ontwikkelingen te doen en tevens 
de kosten beheersbaar te houden. Er 
zal sprake zijn van een versterking 
van de marktpositie en een betere 
continuïteit."

Praktijk
In de praktijk betekent het dat de 
backoffices van de bibliotheken 
worden samengevoegd. De lokale 
dienstverlening in de vestigingen aan 
klanten verandert niet door de fusie. 
Bezuinigingen in een gemeente heb-
ben alleen nadelige effecten voor de 
dienstverlening in die gemeente en 
investeringen juist positieve effec-
ten voor die gemeente. Dienstverle-
ning wordt per gemeente vastgelegd 
in prestatieovereenkomsten.

Vogelenzang
Sluyser en Meijer geven apart nog 
een toelichting op de sluiting van de 
Vestiging in Vogelenzang. "De vesti-
ging in Vogelenzang wordt gesloten 
om financiële redenen. Het principe 
is: bezuinigingen van een gemeente 
hebben effect op de voorzieningen 
in die gemeente, dit is onafhanke-
lijk van de fusie. De gemeente Bloe-
mendaal had vorig jaar al een flinke 
bezuiniging aangekondigd. Biblio-

theek Duinrand heeft daarna een 
aantal scenario's uitgewerkt voor 
een vestiging op de basisschool de 
Paradijsvogel. Dit jaar kwam de 
gemeenteraad met nóg een bezui-
niging waardoor als enige scenario 
een Brede Schoolbibliotheek over-
blijft, met als doel leesbevordering 
van kinderen van 0 tot 12 jaar. De 
vestiging in Vogelenzang sluit per 1 
januai 2013, de Brede Schoolbiblio-
theek wordt waarschijnlijk geopend 
per deze datum. Jongeren en volwas-
senen in Vogelenzang kunnen dan 
naar de vestigingen in Bennebroek, 
Bloemendaal, Hillegom of na fusie 
in de loop van 2013 in Heemstede 
en/of Haarlem.
Tot slot niet onbelangrijk: "Er zullen 
geen gedwongen ontslagen vallen 
als gevolg van de fusie. Voor mede-
werkers biedt een grotere biblio-
theek meer kansen." Personeel is 
gisteren (woensdag 31 oktober, -red.) 
ingelicht. x

oplage 30.735 exemplaren

Kennemerland Zuid

Nieuwsblad voor Aerdenhout, Bentveld, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort

 1 - 11 - 2012 20 pagina's

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Fusie zo goed als rond
Stadsbibliotheek Haarlem e.o. en Duinrand:

Bij fusie wordt overgegaan op de huisstijl van de landelijke bibliotheken, die 
al gebruikt wordt door Bibiotheek Haarlem en omstreken en deels ook al door 
Bibliotheek Duinrand. De Zandvoortse vestiging (foto) is recent verhuisd naar 
een splinternieuw pand, het zogeheten Louis Davis Carré (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl).

haarlem/regio - Kunstlijn Haarlem 
vindt dit jaar plaats op 2, 3 en 4 
november en heeft als vlammend 
thema 'Dansen op de vulkaan'. 
Ruim 200 kunstenaars in Haarlem 
en omliggende gemeenten stellen 
hun deuren open voor publiek. 
Musea, galeries, chambres d'amis 
doen mee. Bekende winkelstraten 
in de Haarlemse binnenstad geven 
kunstenaars de gelegenheid hun 
werk te tonen. Bedrijventerrein de 
Waarderpolder heeft op verschillen-
de locaties een bruisend en divers 
programma. De officiële opening 
vindt plaats op vrijdag 2 november 
om 20.00 uur in de Vishal. Aanslui-
tend volgt de Nacht van de Kunst: 
winkels, galeries en locaties in de 
Haarlemse binnenstad openen hun 
deuren voor bezoekers en kunstlief-
hebbers. In het Figee Innovatie The-
ater is om 22.00 uur een bruisende 
opening van de 'Roze Kunstlijn'. 
Meer informatie is te vinden op 
www.kunstlijnhaarlem.nl. De spe-
ciale Kunstlijn Haarlem Bijlage met 
handige plattegrond is te verkrijgen 
in de Vishal op de Grote Markt 20 
in Haarlem. Toegang tot locaties is 
gratis. x

Kunstlijn Haarlem

(Publiciteitsfoto).
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Wijnstrateeg.nl
“De beste wijnen voor de scherpste prijzen”

* 100 Heerlijke kwaliteitswijnen

* Scherpe aanbiedingen  

* Geklimatiseerd wijnpakhuis

* Proefdozen  

* Unieke partijen wijn van landwijn tot Grand Cru

Nu Spaanse wijnen met extra korting:
Bodegas Castillo Perelada, Emporda

Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja

Bodegas Torres, Catalunya

Bodegas Murviedro, Valencia

Bodegas Bascarlon, Rueda

Bodegas Pazo de Marina, Monterrei

Wijnpakhuis: Meer en Duin 56 C, 2163 HC Lisse

Telefoon: 0252-425110 E-mail: info@wijnstrateeg.nl 

Website: www.wijnstrateeg.nl
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heemstede - Afgelopen zondag werd 
voor de derde keer op rij de Heemste-
deloop gehouden. Hoogtepunt voor 
de Hartekamp Groep was niet alleen 
dat de stichting een mooie donatie 
in ontvangst mocht nemen, maar 
ook de topprestatie van Hartekamp-
medewerker Stefan van der Pols: op 
de 10 kilometer werd hij eerste bij de 
heren.

Bijna 2100 deelnemers hadden 
zich aangemeld voor deelname en 
ook dit jaar verzamelde zich weer 
een enthousiaste ploeg lopers van 
de Hartekamp Groep bij Sportcen-
trum Groenendaal in Heemstede, 
waar de start van de loop zou gaan 
plaatsvinden.
Cliënten en medewerkers van de 
Hartekamp Groep hadden vooraf 
volop getraind voor de loop om het 
door hen uitgekozen traject met 
succes te kunnen lopen. Er kon 
worden gekozen tussen de Family-
run van 1,5 kilometer, een traject 
van 5 kilometer en één van 10 kilo-
meter. Veel Hartekampdeelnemers 
waren weer te herkennen aan hun 
knalgele t-shirt.
Samen met de Hartstichting was de 
Hartekamp Groep ook dit jaar weer 
uitgekozen als goed doel van de 
Heemstedeloop. De opbrengst van 
de loop werd door de twee organi-

saties gedeeld en beide konden een 
cheque van € 1072,- in ontvangst 
nemen. Met dit bedrag realiseert 
de Hartekamp Groep via haar Fonds 
Hartewensen kleine en grote wen-
sen van cliënten die niet uit de 
reguliere financiering kunnen wor-
den betaald. Een aanvulling waar al 
talloze cliënten mee blij gemaakt 
konden worden.
André Reimes, cliënt van de Har-
tekamp Groep en bekend van het 

televisieprogramma 'Down with 
Johnny Rocks' als zanger van de 
band 'Garden of Love', nam de 
cheque in ontvangst. Marian Stet, 
lid van de Raad van Bestuur van 
de Hartekamp Groep, benadrukte 
in haar dankwoord het belang van 
deze donatie voor de cliënten van 
de Hartekamp Groep: het geld zal 
via Fonds Hartewensen worden 
besteed aan sportapparatuur voor 
de cliënten.
De Hartekamp Groep biedt zorg 
en ondersteuning aan mensen met 
een verstandelijke of meervoudige 
beperking. Zij doet dit in de regio 
Kennemerland, Duin- en Bollen-
streek, en Amstelland en Meerlan-
den. De cliënten hebben, net als 
iedereen, wensen op het gebied 
van wonen, werken, relaties en 
vrijetijdsbesteding. De Hartekamp 
Groep ondersteunt hen bij het rea-
liseren van deze wensen. x

Alleen maar toprestaties
Medewerker Hartekamp Groep wint Heemstedeloop

Deelnemers aan de Heemstedeloop op de Van Merlenlaan richting Groenendaal 
(Foto: www.ovmfotografie.nl).

André Reimes nam net als vorig jaar 
de cheque in ontvangst (Publiciteits-
foto).

In 1955 is het Landgoed Caprera door de gemeente aangekocht om het 
natuurgebied en bovenal het prachtige uitzicht, bezongen door De Génestet 
veilig te stellen voor de toekomst. Het opschrift op De Génestet bank die 
ter nagedachtenis aan de dichter tussen de Krullenlaan en de Donkerelaan 
door vereerders werd geplaatst luidt:

Mijn liefste plek
U heb ik uitgelezen,
Mijn bosch en duin en dal
Daar half mijn thuis mocht wezen,
U eer ik bovenal.

Het landgoed, waarvan het meertje en omliggende weilanden een onlos-
makelijk onderdeel is, maakt inmiddels deel uit van he Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en heeft een Natura 2000 aanwijzing. In het bestem-
mingsplan heeft het de bestemming Natuurgebied.
Wanneer men nu op deze Génestetbank zou plaatsnemen ziet men met 
behulp van veel fantasie nog het idillisch landschap wat door de dichter 
in de negentiende eeuw is bezongen. Kijkend naar rechts ziet men een 
baggerdepot in aanleg waarvoor geen vergunning is verstrekt en waarnaar 
geen enkel flora en faunaonderzoek is gedaan. Voor er ergens een schep in 
de grond kan is dit een wettelijke noodzaak. Er zijn andere manieren om 
bagger af te voeren. Het betreft hier uitsluitend een kortzichtige geldbespa-
ring. Kijkend naar de bosrand ziet men hockeyvelden waar men lichtmas-
ten wil plaatsen die voor een blijvende horizonvervuiling zorgen.
Onder het mom van maatschappelijke functie en noodzaak mogen blijk-
baar eerdere afspraken die wettelijk zijn vastgelegd met voeten getreden 
worden.

Wat de heer Goeman Borgesius betoogt, dat wij het plezier wat 'zoveel 
Bloemendalers al generaties lang aan de hockeysport beleven en in stand 
gehouden moet worden', kan ik zeker onderschrijven. De toenemende 
populariteit van deze sport gebiedt echter de bakens voor de vereniging 
te verzetten en passende maatregelen te nemen. Inderdaad de club kan 
niet stil blijven staan. De vereniging zal elders in de gemeente en zelfs 
daarbuiten mogelijkheden moeten zoeken. Deze zijn zeker aanwezig: te 
denken valt aan het leegstaande Haarlem stadion voor grote wedstrijden 
en tournooien. De velden aan de Westelijke Randweg zijn de moeite van 
het onderzoeken waard.
De gemeente Bloemendaal is in oppervlakte één van de grootste van Neder-
land, daar moeten eveneens mogelijkheden liggen. Blijf niet hangen op die 
paar kwetsbare hectaren zonder verdere mogelijkheden. Het is de hoogste 
tijd voor de club het lokale in te ruilen voor het regionale en internationale. 
De Bloemendaalse hockeyreputatie in den lande en op het internationale 
vlak verdienen dit ten volle.
Het is uitermate klein gedacht om te denken een inbreuk te moeten doen 
op afspraken die al generaties lang voor vele Bloemendalers waardevol zijn: 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het landgoed Caprera.

Ronald Timmermans

Omwonende, natuur- en hockeyliefhebber x

Door De Génestet bezongen

heemstede - Een meisje is maandag-
middag op de Heemsteedse Dreef 
gewond geraakt bij een aanrijding 
met een auto. Om even voor 16.00 
uur wilde het meisje de kruising 
bij de Lanckhorstlaan oversteken. 
De verkeerslichten waren op dat 
moment buiten werking en zowel 
het meisje als de automobiliste 
zagen elkaar niet op tijd aanko-
men. Een botsing was het gevolg, 
waarbij het meisje ten val kwam. 
Ambulance en politie rukte uit om 
hulp te verlenen. Het meisje is in 

de ambulance nagekeken en met 
pijn in haar knie en elleboog over-
gebracht naar het ziekenhuis voor 
verdere controle. Een storingsmon-
teur was op dat moment al bezig met 
het verhelpen van de storing bij de 
verkeerslichten. Door het ongeval 
en de niet-werkende verkeerslich-
ten ondervond het verkeer op de 
Heemsteedse Dreef behoorlijk wat 
hinder. x

Niet werkende stoplichten
leiden tot verkeersongeval

(Foto: Rowin van Diest).

zandvoort - Steeds vaker schrijven 
artsen medicijnen voor aan patiën-
ten met dementie in de hoop dat 
het dementieproces stopt, of op 
zijn minst vertraagd wordt. In 
de praktijk vallen de resultaten 
tegen. Veel patiënten haken af 
vanwege de bijwerkingen die deze 
middelen veroorzaken. Toch zijn 
er ook patiënten die aangeven veel 
baat te hebben bij bepaalde medi-
cijnen. Waar moet je als patiënt en 

als mantelzorger op letten en wat 
doen die medicijnen nu precies in 
het lichaam? In Alzheimer Café 
Zandvoort geeft Maureen Dewar-
chand, specialist-ouderengenees-
kunde, antwoord op deze en ande-
re vragen. Datum is 7 november in 
'Ook Zandvoort', steunpunt voor 
heel Zandvoort, aan de Fleming-
straat 55. Aanvang is 19.30 uur. 
Voor meer informatie en eventu-
eel Belbus, tel. 023-5717373. x

De zin en onzin van medicijnen
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heemstede - Zoals Bloemendaal zijn Comité heeft van Bezorgde Burgers, zo heeft 
Heemstede Henk Kruijer, onvermoeibaar in het rechtzetten van gemeentelijke 
misstanden. Op 11 oktober stelt de rechtbank hem in het gelijk ten aanzien 
van een slepende zaak. Of de gemeente mag volstaan met audioverslagen van 
vergaderingen en voor een schriftelijk verslag een forse leges mag heffen. Dat 
mag van de rechter niet. Vergaderverslagen zijn geen dienst maar iets waar een 
burger recht op heeft. Dat moet gratis.

Aanhouder Kruijer wint na drie jaar rechtszaak
Gemeente Heemstede moet raadsverslagen toch gratis verstrekken

bloemendaal - Het zijn moeilijke tij-
den en het financieel verantwoord 
besturen van een gemeente valt niet 
mee. Door kortingen op het gemeen-
tefonds moeten de gemeentes een 
deel van de landelijke bezuinigin-
gen doorgeven aan de burgers. Op 
een begroting van zo'n € 40 miljoen 
levert Bloemendaal op die manier € 
3 miljoen in. In de raadsvergadering 
van 8 november wordt beslist hoe de 
pijn voor 2013 wordt verdeeld.

door Ruud Vader

Wethouder Tames Kokke legt uit 
hoe het komt dat Bloemendaal er 
relatief gunstig voor staat: "Door 
de fusie met Bennebroek zit ons 
college er langer dan in gemeen-
tes waar raden en colleges werden 
gevormd na de lokale verkiezingen 
van maart 2010. Daardoor hebben 
wij meer tijd gehad om al in te spe-
len op de malaise die ons allemaal 
heeft getroffen."
Dat inspelen vindt plaats op ver-
schillende manieren. Kokke: "Wij 
zijn kritischer gaan kijken naar 

uitgaven in het algemeen, of ze wel 
nodig zijn en of het niet goedkoper 
kan, we zijn investeringen scherper 
gaan plannen en hebben de focus 
op het afmaken van projecten ver-
sterkt, onze inkoop processen zijn 
verbeterd, net als onze interne effi-
ciency. Onder de omstandigheden 
ontkomen we er helaas niet aan om 
ook te korten op subsidies en om de 
gemeentelijke belastingen beperkt 
te verhogen."

Drie kavels
Hoe gaan die belastingverhogingen 
er uit zien? Zijn niet juist de WOZ 
waarden van onroerend goed aan 
het dalen? Kokke lacht: "Ja, dat is 
volledig correct. Onze inschatting 
is inderdaad dat de WOZ waarden 
voor 2013 lager zullen liggen dan 
voor 2012. Maar let op, we hebben 
het dan over de taxatiewaarden van 

januari 2012 en niet over de huizen-
prijzen van het derde kwartaal van 
dit jaar. We verwachten een gemid-
delde daling van de WOZ waarden 
van een procent of zeven. Maar 
juich niet te vroeg, want om de 
begroting sluitend te krijgen zullen 
de opbrengsten van de Onroerend 
Zaak Belasting (OZB) in totaal met 
gemiddeld twee procent moeten 
stijgen. Voor goedkopere en duur-
dere huizen kunnen die stijgingen 
een beetje verschillend uitpak-
ken."
Uit een recent onderzoek van Else-
vier blijkt dat veel gemeenten tien-
tallen miljoenen aan het afschrijven 
zijn op grondposities. Bloemendaal 
staat niet in die lijst. Kokke: "Dat 
klopt, wij hebben op het punt van 
grondspeculaties niets te melden. 
Wij hebben in totaal drie kavels in 
eigendom, het Marine Hospitaalter-
rein, de Haringbuys en het landje 
van Van Riessen. Daar schrijven wij 
niet voor af, omdat dat een ongun-
stig effect kan hebben op onderhan-
delingen met gegadigden. Maar de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
wij door de dalende markt wel 
reserveren voor een mogelijk lage-
re opbrengst dan we eerder hadden 
verwacht. Die reservering bedraagt 
in totaal € 2,2 miljoen, maar hoe 
die is verdeeld over de drie kavels 
kunnen we niet zeggen - ook dat 
zou prijsbedervend kunnen uit-
werken."
Kokke ziet de behandeling van de 
begroting op 8 november met ver-
trouwen tegemoet. Maakt hij zich 
nog ergens zorgen over? Kokke: 
"Zorgen maken is misschien wat te 
zwaar, maar als de raad op 1 decem-
ber tijdens de herbezinning op de 
gemeentelijke huisvesting toch zou 
besluiten om af te wijken van de 
bestaande plannen, hebben we een 
probleem. Verder uitstel zal al gauw 
leiden tot een kostentoename in de 
buurt van € 3,3 ton. Daar zullen we 
dan alternatieve dekking voor moe-
ten zien te vinden." x

Monter over malaise
Tames Kokke over begrotinsgdebat voor 2013

Wethouder Tames Kokke, zoals hij op 
8 november weer te zien is tijdens het 
debat over de begroting van 2013. Hij 
is blij dat die sluitend is, ondanks de 
malaise (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - Deze week start in 
Bloemendaal de Klaproos- of Pop-
pycampagne weer. De Poppy wordt 
gedragen op 11 november om 
gesneuvelden uit alle oorlogen te 
herdenken. In Amerika, Canada 
en Groot-Brittanni is Poppy day 
al een bekend fenomeen. Juist de 
klaproos staat symbool omdat deze 
bloem tot bloei kwam op de slag-
velden, onder andere in de Eerste 
Wereldoorlog na de slag bij de Ieper. 
De Klaproosactie is op vrijdag 2 en 
zaterdag 3 november tussen 10.00 
en 16.00 uur en wordt gehouden bij 
Albert Heijn in de winkelstraat van 
Bloemendaal-Dorp. Op zaterdag 
komen ter ondersteuning van de 

actie enkele militairen van de Bin-
nenlandse strijdkrachten (BS). Bij 
goed weer is er zelfs een jeep uit 
WO II met vastgelast geschut. Rob 
Verrijk, coördinator van de actie in 
Bloemendaal, zal aandacht vragen 
voor Poppy day in Bloemendaal. In 
het dorp van Bloemendaal krijgen 
mensen een klaproos opgespeld en 
een uitleg over Poppy day. Eventu-
ele giften zullen worden besteed 
aan de renovatie en het herstel van 
oorlogsgraven. De opbrengst van 
de actie gaat naar de oorlogsgra-
ven, veteranen en nabestaanden 
die leven in moeilijke omstandig-
heden. x

Klaproos als eerbetoon

Robert Verrijk - coördinator voor Bloemendaal, Peter Bongers van The Roy 
Canadian Legion Nederland en burgemeester Ruud Nederveen (Foto: Louise 
Leupen)..

door Ruud Vader

In april 2009 besluit de raad van 
Heemstede dat er geen schriftelij-
ke verslagen meer gemaakt wor-
den van de raadsvergaderingen 
(en van commissievergaderingen) 
doch nog slechts geluidsopnames. 
Kruijer vindt dat de gemeentepoli-
tiek hiermee wordt teruggestoten 
naar het stenen tijdperk, toen het 

schrift nog niet was uitgevonden 
en vraagt toch om toezending 
van het verslag van een raadsver-
gadering. Kruijer: "Het gemeente-
bestuur weigerde om mij dat te 
verstrekken. Men meende dat ik 
genoegen moest nemen met een 
geluidsopname. Ik ben daartegen 
in beroep gegaan bij de Rechtbank 
Haarlem. En die heeft op 14 janu-
ari 2010 uitgesproken dat het feit 

dat er van de raadsvergaderingen 
geluidsopnames gemaakt worden 
onverlet laat dat burgers op grond 
van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) om de verstrekking 
van schriftelijke verslagen kunnen 
verzoeken."

Leges
Daarop heeft de gemeenteraad op 
27 mei 2010 besloten dat er voor 
het verstrekken van een schrifte-
lijk verslag van een raadsvergade-
ring voortaan leges geheven zou 
gaan worden. Kruijer: "Het tarief 
bedraagt op dit moment € 20,80 
voor elk uur dat aan het vervaar-
digen van het verslag besteed is. In 
2011 heb ik opnieuw om toezen-

ding van een schriftelijk verslag 
van een bepaalde raadsvergade-
ring verzocht. 
Dat heeft het gemeentebestuur 
mij verstrekt, doch daarvoor is 
mij ruim € 180,- aan leges in reke-
ning gebracht. Daartegen ben ik 
in beroep gegaan bij de Rechtbank 
Haarlem. En die heeft op 11 okto-
ber 2012 opnieuw mijn beroep 
gegrond verklaard."
In het vonnis wordt toegelicht: "De 
werkzaamheden die de gemeente 
Heemstede moet verrichten om op 
verzoek een schriftelijk verslag van 
een raadsvergadering te verstrek-
ken kunnen niet aangemerkt wor-
den als een dienst, zodat daarvoor 
ook geen leges kan worden gehe-

ven. De gemeente dient namelijk 
bij het in behandeling nemen van 
zo'n verzoek het algemene belang 
van openbaarheid van informa-
tie, waar de WOB van uitgaat." De 
gemeente is verder veroordeeld 
om de proceskosten van Kruijer te 
betalen alsmede de griffiekosten.
Kruijer is tevreden: "Terwijl de 
raadsleden in Heemstede in het 
steden tijdperk (van geluidsopna-
mes) blijven verkeren, hebben de 
burgers dankzij de WOB recht op 
kosteloze verstrekking van schrif-
telijke verslagen van de raadsver-
gaderingen." De gemeente beraadt 
zich er nog op of er beroep tegen 
deze uitspraak wordt aangete-
kend. x

heemstede - Zaterdagnacht 
omstreeks 03.55 uur trok een 
bromfietser op de Zandvoortsel-
aan de aandacht van politieagen-
ten. Hij reed niet alleen zonder 
verlichting maar er zaten ook drie 
jongens op. De bestuurder negeer-
de de stoptekens van de agenten. 
Daarop werd hij op de Heemsteed-
se Dreef tot stoppen gedongen. 

Vervolgens vluchtte het trio nabij-
gelegen tuinen in. Met behulp van 
een speurhond konden zij worden 
actherhaald en worden aangehou-
den. Het bleken Haarlemmers van 
17 (2x) en 18 jaar oud. De brommer 
waar zij op reden bleek in Zand-
voort te zijn gestolen. Het drietal 
is voor nader onderzoek ingeslo-
ten. Er wordt proces-verbaal tegen 
hen opgemaakt. x

Bromfietsdieven

heemstede - Een 67-jarige vrouw 
uit Heemstede is dinsdagochtend 
rond 09.05 uur onderuit gegaan 
met haar bromfiets op de Binnen-
weg. De vrouw had hierbij letsel 
opgelopen aan haar heup en hoofd 
en zij werd door het ter plaatse 
gekomen ambulancepersoneel 
behandeld en ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis. x

Onderuit
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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heemstede - Het lijkt zo rijk maar onge-
wenst beschikken over twee wonin-
gen kan tot grote frustratie leiden. 
Wanneer je met veel  blijdschap een 
nieuwe woning hebt gekocht en de 
verkoop van je huidige woning niet 
wil lukken, kan dat tot onverwachte 
problemen in een onbezorgd leven 
leiden. Maar ook als je voor je werk 
wordt uitgezonden naar het buitlen-
land is het zonde om je Nederlandse 
woning onbewoond achter te laten.

Ongewenst eigenaar van twee 
woningen zijn is ronduit vervelend. 
Weinig mensen kunnen de kosten 
verbonden aan twee woningen 
voor langere tijd dragen. Daarbij 
wordt een leegstaande woning er 
niet beter op, zeker niet nu de win-
ter voor de deur staat. Kosten met 
alle bijbehorende problemen stape-
len zich op en uitzicht op eventuele 

verkoop lijkt steeds verder weg in 
de huidige woningmarkt. Het tijde-
lijk verhuren van een woning kan 
een oplossing zijn. 
Executive Home Rentals werkt vol-
gens de wensen van de verhuurder 
en zoekt naar een huurder die daar-
bij past. "Een goede en betrouwbare 
tijdelijke huurder vinden is uiter-
aard hoofdzaak. Daarom zoekt Exe-
cutive Home Rentals naar zakelijke 
(expats) en particuliere huurders 
die aannemelijk kunnen maken 
dat zij een reden hebben om tij-
delijk te huren. Daarbij worden zij 
zorgvuldig gescreend", zegt Renske 
Kallenberg.
"Het is immers de bedoeling dat 
verhuur leidt tot een oplossing en 
dat je kunt genieten van je nieuwe 

onderkomen zonder zorg over de 
gang van zaken in de oude woning. 
Er bestaan veel onduidelijkheden 
over verhuur. Om die reden besteed 
ik veel tijd en aandacht aan het 
verstrekken van informatie en het 
beantwoorden van alle mogelijke 
vragen."
Vanuit haar kantoor in Heemstede 
bedient Renske de regio's Haarlem, 
Hoofddorp, Amsterdam en omge-
ving. Indien men overweegt het huis 
te verhuren, kan een afspraak wor-
den gemaakt voor een vrijblijvende 
huurwaardebepaling en algemene 
informatie over de werkwijze van 
EHR. Kijk voor meer informatie op 
www.ehr.nl, stuur een e-mail naar 
haarlem@ehr.nl of bel 06-22073705 
of 023-5478272. x

Verhuren als oplossing
Executive Home Rentals Haarlem e.o.

Renske Kallenberg: "Een goede en betrouwbare tijdelijke huurder vinden is 
uiteraard hoofdzaak" (Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - In Kennemer Gast-
huis locatie zuid exposeert tot en 
met 5 januari 2013 Paddy Eline 
haar serie 'Zomer'. Deze full time 
kunstenaar en illustrator schil-
dert de sfeer van rust op warme 
zomerdagen in straatbeelden. Het 
schilderproces is voor Paddy Eline 
te vergelijken met een puzzel waar-
bij ze kleurcontrasten, vormen en 
lijnrichtingen in een compositie 
tot een harmonieus geheel samen-
brengt. Schaduw en licht zijn een 
thema in haar schilderijen. Naast 

schilderen in opdracht tekent ze 
voor educatieve doeleinden, maakt 
ze cartoons en korte stripverhalen. 
Paddy Eline heeft de tweedegraads 
lerarenopleiding Tekenen gedaan 
aan de Hogeschool Holland in Die-
men en heeft jarenlange ervaring 
als tekendocent op het VMBO. Meer 
werk van Paddy Eline is te zien op 
www.paddyeline.com. x

Zomers nagenieten

Paddy Eline - 'Bruggesloot' (Publici-
teitsfoto).

overveen - In de nieuwste editie van 
het tijdschrift Lekker is De Bokke-
doorns een plek gezakt. Het Over-
veense toprestaurant staat nu op 
plaats elf in de Top 100 van beste 
restaurants van Nederland. Het blijft 
daarmee wel het hoogst genoteerde 
restaurant uit de regio in het toonaan-
gevende culinaire blad, dat eenmaal 
per jaar verschijnt.

door Michiel Rehwinkel

Het restauranttijdschrift ligt sinds 
een week weer in de schappen. 

Het Zeeuwse Oud Sluis voert net 
als vorig jaar de ranglijst aan. Om 
nummer twee te bezoeken moet 
de fijnproever ook naar Zeeland, 
namelijk Inter Scaldes in Kruinin-
gen. Nummer drie is Jonnie Boer 
van De Librije in Zwolle.
Naast het verlaten van de Top 10 
ziet eigenaar John Beeren van De 
Bokkedoorns ook chefkok Lucas 
Rive per medio december vertrek-
ken. Rive heeft aangegeven voor 
zichzelf te willen gaan beginnen. 
Als opvolger is Menno Post van het 
Amsterdamse twee sterrenrestau-
rant Ron Blaauw per 1 januari aan-
getrokken. Rive heeft 26 jaar voor 
De Bokkedoorns gewerkt.
De Top 100 kent voor de overige res-
taurants uit de regio ten opzichte 
van vorig jaar geen wijzigingen: De 
Vrienden van Jacob in Santpoort-
Noord op 15, het Bloemendaalse 
Chapeau! Op 26 en ML uit Haarlem 
op plaats 91. Wel is 't Brouwerskolk-
je uit Overveen verdwenen uit de 
Top 100, maar eigenaar en chefkok 
Moshik Roth is met @shamoud een 
nieuw project gestart in Amster-
dam. x

De Bokkedoorns uit Top 10
Tijdschrift lekker weer in de schappen

(Archieffoto).

haarlem/regio - Brijder ziet een toe-
name van het aantal jongeren dat zich 
meldt met obsessief gamegedrag. 
Vorig jaar was het een enkeling, nu 
zijn tientallen jongeren in behande-
ling. Brijder Jeugd biedt jongeren 
die obsessief gamen een combina-
tiebehandeling aan. Hierbij worden 
gesprekken met een behandelaar 
gecombineerd met online modules. 
Hiermee wordt het middel waaraan 
jongeren verslaafd zijn ingezet om 
hun verslaving aan te pakken.

"Het lijkt vreemd om juist de com-
puter in te zetten als hulpmiddel, 
terwijl het om jongeren gaat die 
een groot deel van tijd achter de 
computer doorbrengen", aldus 
Mariken Müller, psychologe Brijder 
Jeugd. "Maar hierdoor leren ze de 
computer anders te benaderen en 
te gebruiken. Je komt er als jongere 
dagelijks mee in aanraking. Dan kun 
je maar beter leren om hier goed 
mee om te gaan. Bovendien is het 
een medium waarbij jongeren zich 
prettig voelen en bekend mee zijn. 
Het geeft ze de mogelijkheid om de 
regie over hun eigen behandeling te 

hebben door onder andere zelf het 
tempo en de contactfrequentie met 
de behandelaar te bepalen."

Gameconferentie
Brijder Jeugd is een intensieve 
samenwerking aangegaan met 
Universiteit Twente in het kader 
van een promotieonderzoek over 
factoren die een rol spelen bij 
problematisch gamegedrag onder 
jongeren. Dit promotieonderzoek 
is aanleiding voor Brijder Jeugd 
en Universiteit Twente om samen 
een gameconferentie te organise-
ren op 22 november aanstaande in 
Utrecht met de titel 'Gamen: Fun of 
Funest?' Tijdens het congres zal nog 
meer wetenschappelijk onderzoek 
worden gepresenteerd over proble-
matisch gamegedrag, over de pre-
ventie en de behandeling hiervan. 
Ook is er aandacht voor de positieve 
invloed van games, zoals serious 
gaming, de verleidingen van games 
en de rol van ouders bij gamende 
kinderen.
Meer informatie over deze confe-
rentie is te vinden op www.brijder.
nl. x

Brijder Jeugd pakt gamegedrag
jongeren aan met de computer

heemstede - Op woensdag 7 novem-
ber verzorgt Sybren Kalkman bij 
Boekhandel Blokker een lezing over 
'Struikelbank'. Met Struikelbank 
won Sybren Kalkman de Haarlemse 
debuutprijs 2011. Sybren Kalkman is 
registeraccountant, gespecialiseerd 
in de financiele sector. Hij was partner 
bij een groot accountantskantoor. De 
auteur is woonachtig in Aerdenhout. 
Kijk voor meer informatie op www.
sybrenkalkman.nl.

Struikelbank is een bijzonder actu-
eel verhaal over slachtoffers van de 
kredietcrisis die het recht in eigen 
handen nemen. In de proloog 
wordt de toon al goed gezet door 
een CEO van een bank met zwaar 
opgepoetste winstcijfers. In het 
eerste hoofdstuk stapt vervolgens 
een dame die haar spaargeld kwijt 
is met een pistool onder de arm 
het accountantskantoor van haar 
adviseur binnen om een en ander 

recht te zetten. Aanleiding voor de 
hoofdpersoon - een oud-partner van 
dit accountantskantoor - om hier 
zijn tanden eens in te zetten. Hoe-
wel het spannende verhaal voorop 
staat, is de diepgang waarmee de 
kredietcrisis aan de orde komt voor 
een thriller ongebruikelijk. 
Het verhaal van Struikelbank is 
dan wel fictief, maar tegelijkertijd 
uiterst geloofwaardig door de diep-
gaande manier waarop de auteur 
de kredietcrisis als basis gebruikt 
en die op een directe en heldere 
manier weet uit te leggen. Zijn 
beschrijving van machtsspelletjes 
en belangenverstrengelingen geven 
een beangstigend beeld van hoe ver 
mensen kunnen gaan.
Aanvang is 10.30 uur. De toegang is 
vrij, reserveren gewenst. Boekhan-
del Blokker ligt aan de Binnenweg 
138 in Heemstede, tel. 023-5282472 
en www.boekhandelblokker.nl. x

Fictief maar geloofwaardig

bennebroek - Zaterdag omstreeks 
19.55 uur hielden politieagenten 
een 25-jarige Haarlemmer aan. Hij 
kreeg, op bezoek bij zijn moeder, 
onenigheid en weigerde de woning 
te verlaten. Ook op aanzegging 
van de agenten de woning te ver-
laten gig hij niet in. Daarop is hij 
aangehouden. Hij verzette zich 
tegen de agenten die hem daarop 
hebben overmeesterd, waarna hij 
geboeid is overgebracht naar het 
politiebureau. Er wordt proces-
verbaal tegen hem opgemaakt. x

Huisvredebreuk

haarlem/regio - Op 6 november 
organiseert het Kennemer Gast-
huis een informatieavond voor 
diabetespatiënten en hun naasten. 
De informatieavond is bedoeld 
voor mensen met diabetes type 
1 en 2 die vier maal per dag een 
insulineschema hanteren. Tijdens 
deze avond krijgen ze informatie 
over koolhydraten, juiste insu-
line- instelling en de invloed van 
beweging op diabetes. De avond 6 
november vindt plaats van 19.30 
tot 22.00 uur in het Kennemer 
Gasthuis, locatie zuid (Boerhaavel-
aan 22). Aanmelden kan via www.
kg.nl. x

Informatieavond
over diabetes
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Squash Haarlem - Kleverlaan 204 – 2023 JM Haarlem

 023 - 527 52 41 www.squashhaarlem.nl

Nu onbeperkt sporten vanaf

€ 6,12 per week
en 1e maand GRATIS!!

Nieuw soccersquash zie:
www.squashhaarlem.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

bloemendaal - Het in goede staat hou-
den van monumenten is niet makke-
lijk. Eigenaren hebben te maken met 
veel regels en voorschriften en soms 
zijn de kosten van het op peil houden 
voor eigenaren niet op te brengen. Het 
beleid van Noord-Holland speelt daar-
op in. Enerzijds door te helpen zoeken 
naar herbestemmingen, anderzijds 
door ontwikkelingen te stimuleren. 
Twee Statenleden namen de plannen 
voor het landgoed Elswout en omge-
ving onder de loep, om te zien hoe die 
in het beleid kunnen passen.

door Ruud Vader

De classicistische buitenplaats Els-
wout is oorspronkelijk gebouwd in 
1633 en later, in de negentiende en 
twintigste eeuw, meerdere malen 
vernieuwd. Ook bestemmingen zijn 
in de loop der tijd aangepast. Het 
hoofdgebouw is inmiddels 'kantoor' 
en voor de Orangerie geldt nu een 
horecabestemming. In behandeling 
is een bestemmingswijziging voor de 
boerderij tot hotel en restaurant, er 
zijn plannen aangekondigd voor De 
Stallen van Goof en ook aanvragen 
van de eigenaren van Elswoutshoek 
voor revitalisering zijn in behande-
ling. Allemaal om te bereiken dat 
ook toekomstige generaties nog 
kunnen genieten van dit fraaie erf-
goed dat ooit één geheel was. Op 10 
oktober 2012 geven Greet Blokker 
en Ed Wagemaker, beiden lid van de 
Provinciale Staten voor de PvdA en 
met Ruimtelijke Ordening in hun 
portefeuille, een interview om het 
provinciale beleid toe te lichten.

Herbestemmingen
Blokker en Wagemaker zijn gepokt 
en gemazeld in het onderwerp. Ze 
baseren zich onder andere op een 
Structuurvisie, een Leidraad en een 
Verordening. Lijvige documenten 
die er op gericht zijn om Ecologisch 
en Cultureel Erfgoed in stand te hou-
den en te verbeteren. Wagemaker: 
"Dat kun je alleen niet doen door 
objecten onder een stolp te plaatsen 
en er verder van af te blijven. In de 
praktijk kom je er niet omheen dat 
je ten aanzien van bestemmings - en 
structuurplannen soms water in de 
wijn moet doen om ontwikkelin-
gen mogelijk te maken." Blokker 
vult aan: "Maar daarvoor gelden wel 
strakke kaders. Die schrijven voor 
dat de Ruimtelijke Kwaliteit er uit-
eindelijk netto op vooruit gaat."

Hoe zit het met recente en lopende 
ontwikkelingen op en rondom Els-
wout? Vormen die uitzonderingen 
op de geldige kaders? Dat blijkt niet 
het geval, de Statenleden noemen 
projecten, waar behoud door ont-
wikkeling en herbestemmingen 
mogelijk is gemaakt. Zoals de Stel-
ling van Amsterdam, het gemaal 
Cruquius en de Zaanse Schans. De 
stichting Zaanse Schans schrijft: 
"Het aanzicht van de Zaanse Schans 
is nog steeds aan veranderingen 
onderhevig. Stukje bij beetje wordt 
het noodzakelijke onderhoud aan-
gevuld met veranderingen om de 
aantrekkelijkheid van de Zaanse 
Schans nog verder te vergroten. (...) 
Stadsherstel Amsterdam houdt zich 
bezig met de objecten en bewaakt 
de historische waarden. Maar 
dat wil niet zeggen dat de Zaanse 

Schans een statische buurt is - inte-
gendeel."
Wat eigentijdse herbestemmin-
gen betreft spant de Stelling van 
Amsterdam de kroon, vroeger een 
verdedigingslinie en nu een Nati-
onaal Landschap. Zo is Fort Resort 
Beemster nu een spa- en wellness-
centrum, hotel en restaurant. Fort 
bij Vijfhuizen is nu een 'kunstfort' 
waar werk van moderne kunste-
naars te zien is. In Fort aan de Lie-
brug draait het om wijnen en de 
liefde voor combinaties van wijn en 
spijs. Het Fort bezuiden Spaarndam 
herbergt onder andere Café Terras 
Fort-Zuid. Dit staat inmiddels in de 
wijde omgeving bekend om haar 

optredens van (beginnende) muzi-
kanten, dichters, theatermakers, 
cabaretiers en andere artiesten. Het 
gemaal Cruquius tenslotte is recent 
gerestaureerd en zoekt nog naar 
een geschikte herbestemming.

Elswoutshoek en Goof
Hoe staat het nu met de plannen ten 
aanzien van Elswout en omgeving? 
Wagemaker en Blokker: "Dat moet 
u in de eerste plaats vragen aan de 
gemeente Bloemendaal. Wat ons 
betreft, en zo staat het ook in onze 
structuurvisie, moet van nieuwe 
ontwikkelingen nut en noodzaak 
worden aangetoond. Vervolgens 
dient te worden aangetoond dat 

de betreffende ontwikkeling niet 
door middel van verdichting, trans-
formatie en herstructurering kan 
worden gerealiseerd. Wanneer 
een voorgenomen ontwikkeling 
noodzakelijk is en verdichting niet 
mogelijk, wordt nieuwe uitleg bui-
ten het Bestaand Bebouwd Gebied 
gerealiseerd."
Is dat een moeilijk traject? De Sta-
tenleden: "Niet als alle partijen 
meewerken en er toegevoegde 
Landschappelijke Kwaliteit wordt 
gecreëerd. In die gevallen kun je zeg-
gen dat de vraag of veranderingen 
wel of niet plaatsvinden eigenlijk 
geen discussiepunt is, het gaat om 
de wijze waarop, de mate waarin en 
de vormgeving ervan. Zo staat het 
ook in onze Leidraad. Dat de Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed (RCE) zeer 
positief is over de plannen en dat ze 
passen binnen de richtlijnen van de 
modernisering van de monumen-
tenzorg (MOMO), is mooi meegeno-
men. De Bloemendaalse structuur-
visie zegt dat er bij landgoederen 
geen extra bouwoppervlakte mag 
worden toegevoegd, tenzij dit een 
kwaliteitsverbetering betekent. 
Wat ons verbaast is dat de RCE en 
de Welstand commissie de plan-
nen voor Elswoutshoek nu juist als 
kwaliteitsverbetering beschouwen, 
maar dat het college die oordelen 
als niet relevant beschouwd. En dat 
terwijl de RCE de Structuurvisie van 
Bloemendaal nog wel beschouwd 
als een voorbeeld voor andere 
gemeenten. Bestemmingsplannen 
horen een zekere mate van flexibi-
liteit te hebben. Wel bieden diverse 
instrumenten oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld de 'Ruimte voor Ruim-
te' regeling. Het doel daarvan is om 
de landschappelijke kwaliteiten en 
de sociale en economische vitaliteit 
van een gebied te versterken door 
landschap ontsierende elementen 
te verwijderen en daar acceptabele 
bouw voor terug te brengen. Het 
ligt in de geest van deze regeling 
om meerdere woonbestemmingen 
in te leveren voor minder wonen, 
dat is netto winst. Als er twijfel is 
over concrete projecten kunnen 
we die om advies voorleggen aan 
de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ordening (ARO) of aan onze Provin-
ciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
(PARK), de heer Jandirk Hoekstra. 
Maar uiteindelijk is bij dit soort 
projecten de gemeente in principe 
als eerste aan zet." x

Elswout en Ruimtelijke Kwaliteit
Provinciaal monumentenbeleid: Behoud door Ontwikkeling en Herbestemming

Een PvdA delegatie met de Statenleden Greet Blokker en Ed Wagemaker voor de 
onlangs gerenoveerde buitenplaats Elswoutshoek. De fraaie classicistische tuin 
wordt binnenkort met rozen beplant. (foto - Ruud Vader)
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vogelenzang - Was u tuinbaas op 
Landgoed Leyduin, woonde u in het 
meisjesinternaat of was u docent 
bij de marechaussee? Of heeft u 
een andere, sterke band met het 
Landgoed? Landschap Noord-Hol-
land wil dan graag met u in con-
tact komen. Het Landschap zoekt 
namelijk mensen die in het verle-
den op Landgoed Leyduin woon-
den of werkten. Voor hen wordt in 
december een bijeenkomst georga-
niseerd. Doel is deze mensen met 

elkaar in contact te brengen en de 
verhalen over het vroegere gebruik 
van het landgoed op te tekenen. En 
misschien heeft u nog tastbare her-
inneringen die gebruikt kunnen 
worden bij de inrichting van huize 
Leyduin. 
Heeft u vroeger op Landgoed Ley-
duin bij Vogelenzang gewoond of 
gewerkt? Kent u iemand die op 
Landgoed Leyduin werkte of woon-
de of heeft u herinneringen aan het 
Landgoed die u graag wilt delen? 

Meldt u dan aan voor een reünie 
op zondagmiddag 16 december 
aanstaande in de Villa op Leyduin. 
U kunt daarvoor contact opne-
men met Esther de Haan, tel. 023-
5475936 of 06-50635748 en esther.
dehaan@tiscali.nl. U ontvangt na 
uw aanmelding een uitnodiging 
met verdere gegevens over de reü-
nie. x

Reünie op een landgoed
Voor bewoners en medewerkers Leyduin

Huize Leyduin (Foto: Arthur Schaaf-
sma).

De herfst heeft de afgelopen weken flink toegeslagen. De regen viel vaak 
met bakken uit de lucht en doorweekte de paden in de Hof. Op de stukken 
dood hout en de vele dode takken kwamen veel paddenstoelen op. De moeite 
waard om ook nu nog naar te gaan kijken. Niet alleen in de Hof zijn ze, 
ook in het Bloemendaalse bos, de Haarlemmer Hout, Groenendaal, Elswout,  
Koningshof en op veel plaatsen in onze duinen zult u ze vinden.
Zondag 28 oktober is de wintertijd ingegaan. Voor Thijsse's Hof geldt die 
ook. Van november tot april zijn we op zondag en maandag gesloten. Ook 
gaan we op de andere dagen een uurtje eerder dicht. Om 16.00 uur wordt 
ons toegangshek afgesloten. Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website: www.thijsseshof.nl.
Met de nieuwbouw van ons Instructielokaal gaat het voorspoedig. Deze 
maand zal het wel worden opgeleverd en kunnen we met de inrichting begin-
nen. Begin volgend jaar, als de schoolklassen voor het winterpad komen, 
hopen we de kinderen warm en droog te kunnen ontvangen.
Ondertussen zijn al weer vele miljoenen vogels ons land gepasseerd met 
de jaarlijkse vogeltrek. In het duin zijn er nu koperwieken en kramsvogels. 
Twee lijstersoorten, die zich hier graag tegoed doen aan de bessen van de 
vlier en de duindoorn. Vooral de bessen van de duindoorn zijn nu bij hen 
in trek. Die zijn namelijk een beetje gaan gisten en bevatten daardoor wat 
alcohol. Heel soms heeft er een, en het is dan meestal een kramsvogel, er 
zoveel van gegeten dat hij een beetje dronken wordt. Geeft ze misschien 
een leuk gevoel, maar het is wel gevaarlijk, want zo'n dronkaard is een mak-
kelijke prooi voor de vos. Ekke Wolters, onze Hoffotograaf, schreef mij toen 
ik hem om een foto van de duindoorn vroeg en hij de mooie foto stuurde: 
"Van die bessen word ik altijd een beetje dronken!" Zelf maak ik elk jaar een 
drankje van duindoornbessen. In september verzamel ik 300 gram bessen. 
Die doe ik in een stopfles, samen met wat stukjes citroen en sinaasappel en 
een half vanillestokje. Daar doe ik dan 75 centiliter wodka bij. Het geheel 
laten staan tot half december en ondertussen af en toe omschudden. Dan 
het vocht filteren en met wat suikerwater op smaak brengen. Lekker na een 
flinke winterwandeling!
Die vogeltrek blijft overigens toch nog altijd een mysterie. We weten er wel 
steeds meer van, maar echte zekerheid hebben we niet. In ieder geval weten 
we dat de vogels die op weg zijn zich oriënteren op het licht van de zon en 
op de magnetische velden van de aarde. Hoe ze dat licht van de zon loka-
liseren lijkt mij vrij duidelijk. Daar gebruiken ze vast hun ogen voor. Maar 
hoe houden ze voeling met die magnetische velden? In Wenen en Frankfurt 
houden geleerden er zich al jaren mee bezig, maar resultaat hebben ze nog 
niet bereikt.
Het mag dan soms echt herfstig zijn en soms zelfs al wat winters, een bezoek-
je aan de Hof is en blijft de moeite waard. Al is het alleen maar om even in 
de buurt van de vijver op een bankje te gaan zitten en dan te genieten van 
de heerlijke rust of een wat dun zonnetje. Het zal u ook verbazen hoeveel 
er nog in bloei staat. Zomerfijnstraal langs het pad bij de vijver. Gevlekte 
dovenetel op heel veel plaatsen en onverwachts hier en daar een bloeiende 
koekoeksbloem. Genieten kunt u ook van de prachtige bessen van de kardi-
naalsmuts en de klimop is momenteel wel heel bijzonder. Die meestal saai 
ogende plant, die nu volop in bloei staat, heeft nog veel knopjes en al rijpe 
besjes. De bloemen hebben zeer veel nectar en op dagen met 12 graden of 
meer buitentemperatuur zitten ze vol met honingbijen die er nog even hun 
wintervoorraad komen aanvullen. Gaat u ook nog even 'het wonder' van de 
composthoop ervaren. De warmte van het composteerproces neemt wel wat 
af, maar is er nog steeds. Veel mooie belevingen in de natuur deze maand 
wenst u,

Willem Holthuizen,

voorzitter van Thijsse's Hof Foto: duindoornbessen door Ekke Wolters. x

November in Thijsse's Hof

bloemendaal - Aan de rand van het 
Bloemendaalse bos ligt de herten-
kamp. Al ruim tachtig jaar is dat 
de plek waar (groot)ouders met 
(klein)kinderen wandelen en de die-
ren wat lekkers brengen. De herten-
kamp is niet geopend voor publiek, 
maar de dieren hebben zelf wel in 
de gaten als iemand iets te eten 
brengt en komen dan meteen naar 
het hek.

De dieren zijn natuurlijk de her-
ten en een hertenbok, geiten, een 
koe, schapen en het pluimvee 
zoals kippen en hanen, pauwen, 
kalkoenen, parelhoenders en een-
den. Allemaal hebben zij dagelijks 
verzorging nodig. De beheerder 
van de hertenkamp is samen met 
vrijwilligers elke dag bezig de stal-
len en hokken te schonen en alle 
dieren hun eigen voedsel te geven. 

Dat is veel werk en de dieren zijn 
afhankelijk van die verzorging.
Zonder vrijwilligers geen herten-
kamp zou je eigenlijk kunnen 
zeggen. Momenteel kan het team 
wel wat uitbreiding gebruiken en 
zijn zij op zoek naar enthousiaste 
mensen die wat (vaste) uurtjes in 
de week hun steentje willen bijdra-
gen. Dat kan iemand zijn die geen 
betaald werk heeft, een student 
of een fitte 65-plusser. Diploma's 
zijn niet nodig, het belangrijkste 
is hart te hebben voor de dieren 
en bereid te zijn de handen uit de 
mouwen te steken.
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen contact met Henk Ekkels 
- de beheerder van de hertenkamp 
- voor vrijblijvende informatie, tel. 
023-5271231. x

Bloemendaals Hertenkamp
is op zoek naar vrijwilligers

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

regio - Op zaterdag 3 november 
vindt voor de twaalfde keer de 
Natuurwerkdag plaats. Een dag 
lekker buiten werken in de natuur 
met een groep enthousiaste men-
sen. In Zuid-Kennemerland kan 
menop meedere natuurlocaties 
aan de slag; vogelkers zagen in de 
Kennemerduinen, wilgen knotten 
langs het Spaarne en wilgenbosjes 
zagen langs de Meerwijkplas in 
Haarlem of aan de slag in Sant-
poort-Noord in park Kennemer-
gaarde. Natuurlijk staat ook de 
Amsterdamse waterleidingduinen 
op het programma. Ook kinderen 
mogen op veel locaties een handje 
komen helpen. Op verschillende 
locaties worden speciale kinder-
activiteiten georganiseerd. Deel-
nemers gaan op deze werkdag 
onder goede begeleiding aan de 
slag. Ervaring is niet vereist. Zorg 
zelf voor werkkleding, lunch en 
neem eigen koffie of thee mee. 
De organisatie zorgt voor gereed-
schap, werkhandschoenen, bege-
leiding en een lekkere versnape-
ring. Aanmelden kan via www.
natuurwerkdag.nl. x

Natuurwerkdag

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434



Kunst & Cultuur donderdag 1 november 2012 12

zandvoort - Van 3 tot en met 11 novem-
ber wordt de Zandvoortse kunstweek 
gehouden. De kunstweek staat in het 
teken van het thema 'Kunst voor ieder-
een'. De Kunstweek zal op 2 november 
door burgemeester Niek Meijer wor-
den geopend in het Zandvoorts Muse-
um. Even daarna opent Ans Markus 
de tentoonstelling 'KunstOog', die te 
zien zal zijn tot en met 30 december, 
ook in het Zandvoorts Museum.

door Onno van Middelkoop

Speciaal voor deze laatste tentoon-
stelling hebben leden van de ver-
eniging Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort (BKZ), hun gasten en 
fotografen Peter Kaldeway, Bodine 
Koopmans, John van der Linden, 
Taco Smit en Inge van Veen werk 
gemaakt naar aanleiding van het 
thema 'KunstOog'. Ans Markus, 
kunstenaar van het jaar 2010, heeft 
enkele van haar 'Spiegels van de 
Ziel' beschikbaar gesteld. De ten-
toonstelling is mede samengesteld 
door gastcurator Liselot de Jong, 
die tijdens de kunstweek rondlei-
dingen zal verzorgen langs de door 
haar geselecteerde werken.
In het Zandvoorts Museum kun je 

dagelijks deelnemen aan creatieve 
workshops, die speciaal voor de 
Kunstweek in Zandvoort zijn ont-
wikkeld. In Atelier Akwaaba kan tij-
dens de Kunstweek in Zandvoort op 
3, 4, 9, 10 en 11 november, het werk 
van ruim dertig amateurkunste-
naars uit Zandvoort worden bewon-
derd. Ook de zandsculpturen staan 
er nog steeds en zijn in hun volle 
glorie te bewonderen. In het kader 
van de Nationale 50+ Dag kunnen 
van 50+ers tijdens de Kunstweek in 
Zandvoort deelnemen aan tal van 
leuke acties, aantrekkelijke aanbie-
dingen en (veelal gratis) workshops 
en activiteiten, zoals historische 
wandelingen en culturele evene-
menten. De nationale 50+ Dag zelf 
is overigens op 3 november, waar-
voor men zich kan aanmelden als 
je in de watten gelegd wilt worden 
door Zandvoortse kunstenaars en 
ondernemers.
De laatste twee dagen van de Zand-
voortse Kunstweek wordt weer de 
jaarlijkse open atelierroute 'Kunst-
Kracht12' gehouden onder hetzelfde 
thema 'KunstOog'. Op diverse loca-

ties in het centrum van Zandvoort 
kunnen op 10 en 11 november gale-
ries, ateliers en tentoonstellings-
ruimtes worden bezocht om kennis 
te maken met de kunstenaars en 
hun werk. Kijk voor meer informa-
tie over KunstKracht112 'Kunstoog' 
op http://kunstkracht12.wix.com/
kunstkracht12 voor onder andere 
het digitale programmaboekje voor 
de open atelierroute. Bekijk de ope-
ningstijden van deelnemende gale-
ries op www.kunstweek.nl 
Ook Gallery LaRaven aan de Thor-
beckestraat, Galerie Artrata aan de 
Kostverlorenstraat en Coenraad-
Art-Gallery zijn speciaal dit week-
end geopend voor publiek. x

Kunst voor iedereen
Kunstweek in Zandvoort

Ans Markus opent aanstaande vrijdag de tentoonstelling KunstOog in het Zand-
voorts Museum (Archieffoto).

bloemendaal - Op zondag 4 november 
zal ds. Sybout van der Meer een lezing 
geven in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal, met als thema 
'Veiligheid, voeding, zorg en onder-
wijs voor kinderen wereldwijd'.

Ter gelegenheid van de Kinderboe-
kenweek 1996 schreef en tekende 
Annemarie van Haeringen het 
boekje 'De Koning bakt een huis'.  
Dit verhaal is het uitgangspunt van 
de lezing. En dat naar aanleiding van 
de uitreiking van de Internationale 
Kinder Vredesprijs in september 
2012. De prijs werd dit jaar uitge-
reikt door aartsbisschop Desmond 

Tutu. Ontvanger was de 13-jarige 
Kesz Valdez uit Manilla.
Als voorzitter van de kinderorgani-
satie WorldVision en als adviseur 
van Kinderen van Caïro is de spre-
ker nauw betrokken bij program-
ma's voor de miljoenen kinderen 
die zonder hulp geen toekomst heb-
ben. In De Kapel neemt hij graag de 
vrijheid om zijn geloofsmotivatie te 
geven voor zijn  inzet om juist de 
kleine kwetsbare medemens tot 
haar en zijn recht te doen komen.
De lezing begint om 10.30 uur. Zoals 
gebruikelijk kan men na afloop vra-
gen stellen aan de spreker. Zie ook 
www.dekapel-bloemendaal.nl. x

Over kinderen wereldwijd
Lezing ds. Sybout van der Meer

haarlem/heemstede - Op woensdag-
middagen in de maand november, 
van 14.30 tot 15.30 uur, kunnen kin-
deren van 4 tot en met 8 jaar in de 
Bibliotheek Haarlem komen luiste-
ren naar de avonturen van Barba-
papa, Barbamama en hun zeven 
kleurige kinderen. Na het verhaal 
gaan ze met z'n allen lekker knutse-
len. Deze knutselmiddag is gratis te 
bezoeken. Reserveer wel van tevo-
ren een kaartje via 023-5115300.
Data en locaties: woensdag 7 novem-
ber in Bibliotheek Oost aan de 
Leonard Springerlaan 5, woens-
dag 14 november in Bibliotheek 
Schalkwijk aan het Fie Carelsen-
plein 2 in Haarlem, woensdag 21 

november in Bibliotheek Noord aan 
de Planetenlaan 170 (allen Haar-
lem) en woensdag 28 november in 
Bibliotheek Heemstede aan het Juli-
anaplein 1 in Heemstede. x

Knutselen met Barbapapa

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Van 5 november tot en met 
6 januari 2013 is de tentoonstelling 
van beeldend kunstenaar Elizabeth 
Fátima da Costa Bondo, alias Mayam-
ba te zien in Bibliotheek Heemstede 
aan het Julianaplein 1. De expositie 
is gratis te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek.

Mayamba (1963) legt de Afrikaanse 
belevingswereld in haar kunstwer-
ken. Warmte en mystiek combi-
neert ze met de intense kleuren van 
'Moeder Natuur'. Schilderijen van 
bloemen, landschappen en mense-
lijke lichamen vormen samen met 
ingelijste gedichten deze tentoon-
stelling.
De Angolese Mayamba woont sinds 
1993 in Nederland. Haar gedetail-
leerd scenario's zijn stevig neerge-
zet op zelf geprepareerd paneel, 
papier of doek. Haar stijl is expres-
sief-figuratief, met veel aandacht 
voor het contrast in de compositie.

In 2005 en 2008 deed Mayamba 
mee met de landelijke wedstrijd 
van Talens Palet. Haar werk, dat 
een fragment uit het boek Paravion 
van Hafid Bouazza uitbeeldt, hing 
de zomer van 2005 in het CODA 
Museum in Apeldoorn. x

Warmte in frisse kleuren

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Dinsdag 30 oktober 
was het zover: het magazine LEUK is 
een feit. LEUK is een origineel, een-
malig magazine ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van Stichting 
De Baan. Deze professionele vrijwil-
ligersorganisatie organiseert een 
veelzijdig aanbod aan activiteiten 
en vakanties voor mensen met een 
verstandelijke beperking in de regio 
Zuid-Kennemerland.

LEUK laat zien waar De Baan voor 
staat: plezier, ontmoeting en ver-
binding. De interviews, reportages 
en prachtige foto's weerspiegelen 
perfect wat deelnemers en vrijwil-
ligers samen ondernemen en wat 

hen bezighoudt en bindt. 
De eerste exemplaren van LEUK 
werden overhandigd aan de burge-
meesters uit de regio Zuid-Kenne-
merland, die 30 oktober aanwezig 
waren bij de jubileumbijeenkomst 
met het netwerk van De Baan.
Als spreker was voor deze dag uit-
genodigd dr. Mieke Cardol, senior-
onderzoeker bij het Nivel en lector 
aan de Hogeschool van Rotterdam. 
Zij onderzoekt in hoeverre mensen 
met een verstandelijke beperking 
meedoen in de samenleving, wat 
ze daar zelf van vinden en wat er 
beter zou kunnen. x

LEUK! Over de gewone dingen
die het leven bijzonder maken

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Op dinsdag 6 
november van 20.00 tot 22.00 
uur geeft Beatrijs Brand, GZ-psy-
choloog en dyslexiespecialist, een 
lezing over waar je op moet letten 
bij het kiezen van een geschikte 
school voor voortgezet onderwijs 
als een kind dyslexie heeft. De 
lezing is bedoeld voor ouders van 
kinderen met dyslexie in groep 7 
en 8 en vindt plaats in Bibliotheek 
Centrum aan de Gasthuisstraat 
32 in Haarlem. De toegangsprijs 
bedraagt € 7,- voor leden; niet-
leden betalen € 8,50. Reserveren 
is van tevoren mogelijk via 023-
5115300. x

Dyslexie en
onderwijs

haarlem/regio - Op de website van het 
Kennemer Gasthuis is een nieuw film-
pje te bekijken over hydrotherapie 
voor reumapatiënten. In het filmpje 
zijn een patiënt en een fysiothera-
peut aan het woord over het belang 
en effect van bewegen bij reuma.

Bewegen is voor reumapatiënten 
- hoe moeilijk en pijnlijk het ook 
kan zijn - heel belangrijk om verer-
gering van de klachten te voorko-
men. Het Kennemer Gasthuis biedt 
reumapatiënten daarom de moge-
lijkheid deel te nemen aan een 
groepsrevalidatieprogramma van 
tien weken. Het doel is om patiën-
ten (weer) zo goed en zelfstandig 
mogelijk te laten functioneren in 
het dagelijks leven. Het program-
ma bestaat uit groepsbehandelin-
gen fysiotherapie, ergotherapie 
en maatschappelijk werk, maar er 
zijn ook individuele behandelingen 
van deze disciplines. Ook krijgen de 

patiënten voorlichting van de reu-
matoloog, de revalidatiearts en de 
reumaconsulente.
De hydrotherapie is een onderdeel 
van het revalidatieprogramma. 
Bewegen gaat veel makkelijker in 
een warm bad. Door de opwaartse 
druk van het water ben je lichter en 
neemt de druk op de gewrichten en 
de spieren af. En de warmte vermin-
dert de pijn in de gewrichten. Dat 
komt de bewegingsvrijheid van de 
patiënten ten goede. Het filmpje is 
te zien op www.kg.nl. x

Filmpje voor reumapatiënten

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

bennebroek - Dorpsraad Benne-
broek houdt op dinsdag 6 novem-
ber, aanvang 20.00 uur, de Alge-
mene Ledenvergadering in 't Tref-
punt aan het Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. Op de agenda staan 
onder anderen de Duinpolder-
weg, het nieuwe bestemmingsplan 
voor de Oude Kern, de openbaar-
vervoersproblematiek en het Ben-
nebroekerbos. Ook krijgen aanwe-
zigen het financieel jaaroverzicht 
2011 en wordt de begroting 2012 
ter goedkeuring voorgelegd en is 
ruimschoots de gelegenheid stel-
len om meningen en inbreng naar 
voren te brengen. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
www.dorpsraadbennebroek.nl. 
Hier si ook alle actuele informa-
tie over de lopende projecten te 
vinden. x

Ledenvergadering

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bennebroek - Door veranderingen in 
de zorg komen fraaie gebouwen van 
De Geestgronden leeg te staan. Als er 
geen nieuwe bestemmingen worden 
gevonden gaat de verloedering van 
het gemeentelijk monument door. Op 
29 oktober legt de directie voorlopige 
plannen voor aan bewoners en omwo-
nenden. De zorgfuncties worden aan-
gevuld met wonen en werken en het 
terrein kan verschillende ruimtelijke 
oriëntaties krijgen. Tegelijk wordt 
het omgedoopt in Landgoed Benne-
broek.

door Ruud Vader

Nu 85 jaar na de stichting van het 
psychiatrisch ziekenhuis Vogelen-
zang buigt de huidige eigenaar GGZ 
inGeest zich over een nieuwe toe-
komst. De Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek schrijft 
over het terrein: "De cultuurhisto-
rischewaarde is groot omdat het 
complex laat zien hoe in de jaren 
twintig en dertig van de vorige 
eeuw gedacht werd over de verzor-
ging van psychiatrische patiënten. 
(...) De belangrijkste monumentale 
waarden zijn de Noord-Zuidas met 
het hoofdgebouw, de kerk, de aan-
grenzende paviljoens Beukenhorst 
en Lokhorst en de watertoren met 
het daaraan gekoppelde bedrijfsge-
bouw. De gebouwen zijn architec-
tuurhistorisch van belang door de 
ontwerpen in Amsterdamse School 
stijl en diverse varianten daarvan 
(...)."

Landgoedlaan
In de leegstaande kerk, die voor de 
gelegenheid weer even in gebruik 
is genomen, worden drie maquet-
tes gepresenteerd. Eén op basis van 
de historische Noord-Zuid as, één 
op basis van de Oost-West as en een 
mengvorm die wordt aangeduid als 

het eilanden model. Voor elk model 
geldt dat de huidige bebouwing van 
ongeveer 15% gaat worden uitge-
breid naar 25%. Nieuwe woningen 
en werkvoorzieningen moeten 
namelijk het geld opleveren voor 
het renoveren van het landgoed.
In elk model komt er een fraaie 
(Amerikaanse en banaanvormige) 
landgoedlaan. Ter discussie staat 
nog of nieuwe bebouwing vooral 

zal bestaan uit laagbouw, uit hoog-
bouw of een mix. De gesprekslei-
ders vragen naar reacties uit de 
zaal. Die leiden tot bespiegelingen 
over de vraag of aanvullende nieuw-
bouw historiserend moet zijn (een 
beetje lijkend op de traditionele 
bouw, -red.) of juist contrasterend 
strak. Het projectbureau neigt tot 
het laatste. Adviseur Henk Hartsma 
schetst bij het Oost-West model een 
wenkend perspectief: "Wat zou er 
mooier zijn dan je hond uitlaten 
en nooit meer iemand tegen te 
komen."
Andere reacties gaan over de 
manier waarop het landgoed zich 
zal verbinden met zijn omgeving. 
Er komt een brug over de Leidse-
vaart en een ontsluiting naar het 
dorp toe. Een omwonende ziet dat 
er mooie bomen verdwijnen in elk 
van de drie modellen - dat vindt hij 
jammer, want die staan nu juist 
voor zijn woning.
Jaap Verschoor, van de historische 
vereniging heeft duidelijke voor-
keuren: "Kies voor de Noord-Zuid 
aanpak, die sluit het beste aan bij de 
geschiedenis, en stel grenzen aan 
de hoogbouw. Bijvoorbeeld door die 
niet hoger te maken dan de huidige 
hoogste objecten op het landgoed: 
de kerk en de watertoren. Waarom 
moet het terrein een nieuwe naam 
krijgen, vraagt een bezoeker. Fokke 
Rakers (directeur projectbureau 
huisvesting): "Om, zonder het verle-
den en de zorgfuncties te verlooche-
nen, de samenhang met het dorp 
Bennebroek te benadrukken."
Alle suggesties worden meegeno-
men in verdere planuitwerking. 
In januari wordt het overleg met 
de gemeente over wijziging van 
het bestemmingsplan opgepakt en 
komt er nog een tweede informa-
tieavond. x

Van psychiatrische instelling
tot het landgoed Bennebroek

De Geestgronden op zoek naar nieuwe identiteit

De monumentale, maar varvallen kerk 
uit 1932 vormt het decor van een infor-
matieavond over de toekomst van het 
terrein de Geestgronden. Dat gaat 
Landgoed Bennebroek heten (Foto: 
Ruud Vader).

heemstede - Het komend weekend 
vindt in de regio Kennemerland het 
jaarlijkse Kunstlijnevenement plaats. 
In Heemstede doen een dertigtal 
beeldende kunstenaars hieraan mee. 
Veelal in hun eigen atelier, soms ook 
in één van de zogenaamde chambre 
d'amis en zelfs in een heuse Molen. 
De centrale expositie van deze Kunst-
lijnmanifestatie in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein in Heemstede 
toont van elk van deze exposanten 
een werk en is op zaterdag 3 novem-
ber en zondag 4 november vanaf 11.00 
uur 's morgens tot 17.00 uur 's mid-
dags voor het publiek geopend.

door Jan Reijnders

Het is opmerkelijk hoe het verbin-
dende Kunstlijnthema van dit jaar 
('Dansen op de vulkaan') door de 
deelnemende beeldende kunste-
naars op geheel verschillende wijze 
is uitgewerkt. De geëxposeerde 
werken in de Burgerzaal van het 
Raadhuis tonen een wisselwerking 
tussen bezonken, aardse zaken 
enerzijds en vurige, levendige ima-
ginaire zaken anderzijds.
Naast de bekende adressen opent 
dit jaar Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 voor het eerst tijdens 
het Kunstlijnweekend zijn deuren 

voor de beeldende kunstenaars uit 
Heemstede. Niet minder dan acht 
exposanten tonen hun werk op 
deze plek. Een uitgebreide fiets-
wandelroute langs de locaties van 
alle deelnemende kunstenaars is in 
de hal van het Raadhuis voor gein-
teresseerden beschikbaar.
De exposerende kunstenaars zijn: 
Vera de Backker, Vera Brugge-
man, Jeannette de Bruin, Fernande 
Daniels, Ger Daniels, Kyung Drop-
sie, Hans Elsas, Jacqueline Emmens, 
Jur Fortuin, Sytske van Gilse, Guus-
je Hamelynck, Griet Halbertsma, 
Marjan Jaspers, Maria de Jong, Henk 
Koelemeijer, Charles Koopmans, 
Henk-Claire Loeffen, An Luthart, 
Francis van der Meer, Gonny Nier-
man, Mariska Pisam, Jack Prins, 
Jacintha Reijnders, Albert Rollich, 
Mette van der Ven, Connie Vlasveld, 
Jose van Waarde, Rosita van Win-
gerden en Ellen Wolff. 
De expositie zal op vrijdag 2 
november om 16.00 uur door Jur 
Botter, Wethouder Cultuur van 
de Gemeente Heemstede, worden 
geopend. Deze overzichtsexpositie 
in de Burgerzaal en in de hal van het 
Raadhuis loopt tot en met donder-
dag 28 november en is gedurende 
kantoortijden te bezichtigen. Zie 
ook www.kunstlijnhaarlem.nl. x

Kunstlijn in Heemstede
Liefst dertig kunstenaars

Onder anderen An Luthart exposeert in de Luifel (Publiciteitsfoto).

santpoort-zuid - Wie het grote bronzen 
beeld van De Draver kent op de roton-
de aan de Hoofdstraat in Santpoort en 
meer werk wil zien van de maakster 
Yvonne Piller, is van harte welkom in 
haar atelier. Elke zaterdag en zondag 
stelt zij haar grote werkruimte open 
tussen 13.30 en 16.30 uur.

Er is een speciale expositie inge-
richt, niet alleen met haar eigen 
werk maar ook met beelden van 
enkele bevriende beeldhouwers die 
mee hebben gedaan aan de grote 
tentoonstelling deze zomer op de 
Ruïne van Brederode: Marjolijn 
de Bruin, Wilma Hoebee, Annette 
Koek en Jos van Riemsdijk. 

Er is dus veel te zien aan bronzen 
beelden van vogels, honden, poe-
zen, paarden, circus, danseressen, 
mensen enzovoorts. Bovendien is 
het inspirerend voor de december-
maand: kunst als cadeau.
Atelier Yvonne Piller is te vinden 
aan de Van Dalenlaanlaan 171 in 
Santpoort-Zuid (de voormalige 
garage bij het station) en open elke 
zaterdag en zondag van 13.30 tot 
16.30 uur. De toegang is gratis. Zie 
ook www.hors-art.nl en www.beel-
dentuinsantpoort.nl. x

Open atelier Yvonne Piller

Yvonne Piller - liggende boxerhond in 
brons (Publiciteitsfoto).

heemstede - Haye van der Heyden, 
de schrijver van de tragikomedie 
'Kortsluiting', noemt het zelf een 
van zijn beste stukken. Alberdinghk 
Thijm speelt aanstaand weekend dit 
toneelstuk waarbij de kortsluiting uit 
de titel in het hoofd van hoofdpersoon 
Victor zit.

door Christa Warmerdam

Het leven van Victor neemt name-
lijk een dramatische wending als 
hij er langzaam achter komt dat 
hij zijn grip op de werkelijkheid 
aan het verliezen is. Hij raakt zijn 
geheugen kwijt, herkent mensen 
soms niet en kan niet goed uit zijn 
woorden komen. Op allerlei manie-
ren probeert hij zijn vergeetachtig-
heid te verbergen. Ook zijn naas-
ten zoeken naar wegen om met de 

nieuwe situatie om te gaan. Haye 
van der Heyden heeft dit kwetsba-
re onderwerp prachtig uitgewerkt 
op zijn bekende relativerende en 
humoristische manier. 
Kortsluiting wordt gespeeld door 
Ed Leuven, Yvonne Sipman, Amina 
Tarrass en Gerda van der Linden. 
De voorstelling onder regie van 
Jaap van Zelst is zaterdag 3 novem-
ber (aanvang 20.15 uur) en zondag 
4 november (aanvang 14.30 uur) 
te zien in Theater Casaca de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heemstede. 
Kaarten à € 12,50 zijn te bestellen 
via thijmgroep@gmail.com met 
vermelding van gewenste datum en 
aantal kaarten en aan de kassa. Zie 
ook www.alberdingk-thijm.nl. x

Kortsluiting in de Luifel

(Foto: Christa Warmerdam).
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santpoort-noord - Op zondag 4 
november om 15.00 uur treden in 't 
Mosterdzaadje op de celliste Ivana 
Poparic en de pianist Frederic Voorn. 
Op het programma staan onder ande-
ren werken van Beethoven, Schumann 
en Fauré. Ivana Poparic en Frederic 
Voorn gaven in de jaren negentig van 
de vorige eeuw regelmatig samen 
concerten. Nu hebben ze de draad 
weer opgepakt en staan ze komende 
tijd met groot plezier op verschillende 
podia in binnen- en buitenland.

door Paula Blom

Van Beethoven spelen ze de Sonate 
in A groot op. 69, de meest beken-
de. Het werk behoort tot zijn mid-
denperiode en is één van de eerste 
sonates waarin cello en piano vol-
komen gelijkwaardig zijn. In die 
tijd was het nog gewoon om sonates 
voor viool en piano te omschrijven 
als pianosonate met begeleiding. 
De viool of cellopartij hing er dus 
maar een beetje bij. Zo niet in deze 
beroemde cellosonate.
De Drie Romanzen op. 94 van 
Robert Schumann werden oor-
spronkelijk voor hobo en piano 
geschreven, maar zulke prachtige 
muziek wil ook door andere instru-
mentalisten worden uitgevoerd. De 
Deuxième Sonate pour Violoncelle 
et Piano op. 117 is een laat werk 
van Gabriel Fauré. Hij componeer-
de het in 1921, drie jaar vóór zijn 
dood. Fauré's componeerstijl sloeg 
een brug tussen de laatroman-
tiek en het impressionisme en hij 

werd door aanhangers van beide 
stromingen gewaardeerd. Dat was 
een zeldzaamheid, want van tijdge-
noot Camille Saint-Saëns moesten 
de impressionisten maar weinig 
hebben. Fauré heeft het impressi-
onisme ook beïnvloed en dat was 
andersom ook het geval.
Ivana Poparic studeerde in Keulen 
en Amsterdam. Zij maakte deel 
uit van Amsterdam Sinfonietta, 
het Strijkorkest van Belgrado en 
The New European Strings. Frede-
ric Voorn studeerde in Utrecht, in 
Londen en in Moskou. Behalve als 

pianist is hij ook bekend van zijn 
Radio 4 programma Pianistenuur, 
componeert en dirigeert hij.
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
kerkweg 29 in Santpoort-Noord, tel. 
023-5378625. Vanaf een halff uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Terug van weggeweest
Celliste Ivana Poparic en pianist Frederic Voorn

Frederic Voorn is behalve als pianist 
ook bekend van zijn Radio 4 pro-
gramma Pianistenuur en componeert 
en dirigeert hij (Archieffoto).

Ivana Poparic is weer naast Voorn te 
zien en te beluisteren (Publiciteits-
foto). x

santpoort-noord - Op vrijdag 2 
november om 20.00 uur klinken er 
in 't Mosterdzaadje muzikale juweel-
tjes uit de Barok verklankt door het 
ensemble 'Scarabee' dat bestaat 
uit blokfluitistes Marieke Rigterink, 
Hilde de Wolf en Wendy Wouters. In 
dit concert werken mee Eelco Kooiker 
(klavecimbel) en Martijn Verbrugh 
(viola da gamba).

door Paula Blom

Dit professionele gezelschap speelt 
muziek uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw van onder anderen 
Purcell, de Boismortier en Marais, 
uitgevoerd op kopieën van barokke 
blokfluiten, begeleid door klave-
cimbel en viola da gamba.
De muziek is lyrisch, warm, vrolijk 
en feestelijk. Muziek waar iedereen 
wel van houdt en net als de Egypti-
sche kever, waar het ensemble zich 
naar heeft genoemd, brengen ze de 
mensheid geluk. Dit programma 
staat op de CD die ze voor verkoop 
meenemen.
Het ensemble werd opgericht in 
1995 en geeft in binnen- en buiten-
land concerten vooral op histori-
sche locaties, zoals kastelen en ker-
ken. Ze spelen op handgebouwde 
instrumenten, vervaardigd naar 
originelen, die terug te vinden zijn 

in diverse musea in Europa.
Eelco Kooiker is een veelzijdig 
musicus die behalve klavecimbel 
ook orgel studeerde en zich speci-
aliseerde in fijn-mechanische tech-
niek aan de TU in Delft. Martijn Ver-
brugh bespeelt de viola da gamba in 
meerdere ensembles en koren.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een halff 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Pareltjes uit de Barok
Blokfluitensemble Scarabee

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 4 novem-
ber komt er wederom een zangeres 
naar Grand Café Restaurant de Rust-
hoek aan de Bloemendaalseweg 141 
in Bloemendaal en wel Lils Mackin-
tosh. Zij zit inmiddels 40 jaar in het 
vak. Jazzy, bluesy & soulfull is haar 
imago.

Als dochter van de bekende Amster-
damse musicus Max Woiski en een 
muzikale moeder, stond zij al heel 
jong op diverse podia om haar 
zangtalent te delen met een groot 
publiek. Ze won diverse prijzen, 
trad op in musicals en speelde met 
de crême de la crême van de jazzwe-
reld. Momenteel toert ze veelvuldig 
met de Dutch Swing College Band.
De pianist is ook geen onbekende in 
de Rusthoek. Meestal is hij te horen 
als saxofonist in diverse bands, 
maar deze zondag zal hij bewijzen 
dat ook de 88 toetsen hem geen 
moeite kosten: Clous van Meche-
len, componist van menig 'klassie-
ker', zoals de tune van Grolsch bier, 
meerdere hits van Tol Hanse, Sjef 

van Oekel, Barend Servet en Wim T. 
Schippers-in wiens televisieshows 
hij niet alleen de schrijver van de 
muziek was, maar ook acteerde 
als 'Jan Vos' de pianostemmer. Hij 
begon als pianist in louche Amster-
damse nachtclubs, maar groeide uit 
tot een van Nederlands' bekendste 
musici. Clous (Amsterdam, 1941) is 
naar eigen zeggen gewoon een 'han-
dige jongen'. Als het om muziek 
gaat dan.
De contrabas is in de vertrouwde 
handen van Rico de Jeer. Tot slot 
op drums Nanning van der Hoop. 
Aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is gratis. x

Vertrouwde gezichten
Verrassing achter de piano

Lils Mackintosh, inmiddels 40 jaar in 
vak (Archieffoto).

bloemendaal - KNA bestaat dit jaar 110 
jaar, het hoogtepunt van het huidige 
jubileumjaar was 21 april jongstleden 
toen KNA met een muziekkorps van 
zeventig leden, oud-leden en gasten 
deelnam aan het eindtraject van het 
Bloemencorso tussen Heemstede en 
Haarlem.

De tweede helft van november loopt 
KNA daar weer, maar dan onher-
kenbaar als hulp van Sint en zijn 
Pieten. De eerste zaterdagavond 

van november kunnen liefhebbers 
de musici echter nog herkenbaar 
horen.
De fanfareleden van KNA zochten 
ter gelegenheid van het 110 jari-
ge bestaan van de vereniging uit 
het muziekarchief  hun favoriete 
muziek uit om zaterdag 3 november 
te spelen bij het donateursconcert. 
Hierdoor is een gevarieerd muziek-
programma ontstaan dat loopt 
vanaf de klassieken - de beroemde 
Canon in D van Pachelbel en via 

KNA: 110 jaar muziek

heemstede - Traditiegetrouw orga-
niseert dirigent Piet Hulsbos een 
mooie dag Christmas carols zingen 
in de goed verwarmde, sfeervolle 
Oude Kerk in Heemstede. Dit jaar is 
dat op zaterdag 15 december. Meer 
dan zeventig carols totaal zongen de 
enthousiaste zangers de afgelopen 
jaren op deze scratchdag en het 
publiek genoot er elke keer van. Het 
is een beproefd dagje zangwellness, 
weg van de drukke wereld, met veel 
vaste deelnemers uit het land.
Inschrijven kan vanaf 1 november, 
er komen enkele midi-files beschik-
baar. Begonnen wordt om 10.00 uur 
met het instuderen van mooie, vro-
lijke, ontroerende of verstilde Christ-
mas carols en ieder jaar verrast de 
dirigent de zangers met zijn keuze. 

De fraai gerenoveerde Pauwehof 
is open in de pauzes. Alle carols 
worden een paar keer met pianobe-
geleiding gezongen en 's middags 
met orgel. Aanstormend orgeltalent 
Gijs Boelen begeleidt daarbij. Gere-
peteerd wordt tot 16.15 uur. Daarna 
gaan de kaarsjes aan en gaat de 
kerk open voor het publiek voor een 
sfeervol concert. De aanvang van dit 
gratis concertje is 16.30 uur.
Opgeven is mogelijk via carols-
heemstede@gmail.com of via 
023-5288742. De kosten zijn € 15,- 
inclusief twee keer koffie of thee. 
Op woensdag 21 november kan 
tussen 11.00 en 17.00 uur de muziek 
worden afgehaald en betaald op de 
Nobellaan 7 in Heemstede. x

Christmas Carols in Heemstede

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

latin-beat en het 'Motown-genre' 
Temptations - tot hits zoals het 
recente door Michael Bublé weer 
populair gemaakte Sway. Naast een 
kleine fanfaregroep zullen tijdens 
het ongeveer anderhalf uur durende 
programma ook enkele leerlingen 
hun muzikale kwaliteiten tonen, de 
jonge blokfluiters doen dat zelfs in 
'The rabbit and the turtle' gezamen-
lijk met het orkest.
Aanvang van het concert op 3 
november is 19.30 uur in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis van 
Bloemendaal aan de Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en de toegang 
is gratis. x

haarlem - Op zondag 4 november is 
er weer een lunchconcert bij Soci-
eteit Vereeniging aan de Zijlweg 
1 in Haarlem. De eerste klarinet-
tist van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest Sjef Douwes en 
pianist Jan Gruithuyzen laten het 
publiek genieten van werken van 
Martiny, Schumann, Messiaen, 
Debussy, De Leeuw en Poulenc. 
Voor de pauze klinken klarinet 
en piano samen èn solo-klarinet. 
Na de pauze uitsluitend piano en 
klarinet tezamen. Op vrijwillige 
basis wordt van van volwassen 
bezoekers een bijdrage van € 10,- 
per persoon gevraagd. De zaal is 
open om 11.45, het concert begint 
om 12.30 uur. x

Lunchconcert
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haarlem - 'Kunst aan de verkeerde 
kant' is de titel van het bruisende eve-
nement dat komend weekend plaats-
vindt in het Figee Innovatie Theater 
aan de Hendrik Figeeweg 1 (Waar-
derpolder) en georganiseerd wordt 
door Stichting Haarlem Roze Stad in 
samenwerking met Figee Innovatie 
Theater, Kunstlijn Haarlem en de Roze 
Kunstlijn.

door René Snoeks

Op 2, 3 en 4 november zal het Figee 
Innovatie Theater bruisen van de 
kunstzinnige activiteiten. Ruim 
vijftig kunstenaars en artiesten 
werken hier aan mee. Vrijdagavond 
2 november is om 22.00 uur de offi-
ciële opening door; Joke Breemou-
er (voorzitter Kunstlijn Haarlem), 
Erwino Ouwerkerk (voorzitter 
Haarlem Roze Stad) en de curator 
van de Roze Kunstlijn, Bob Rosé.
Het idee om een Roze Kunstlijn te 
organiseren is geboren in 2011 tij-
dens een brainstormsessie over de 
invulling van het roze jaar 2012 met 
Frank Stolvoort en Hans de Bruin. 
Helaas zijn zij beiden niet meer. De 
roze pump van Frank heeft een pro-
minente plaats gekregen voor het 
Figee theater. Stichting Haarlem 
Roze Stad wil in 2012 aansluiten op 
jaarlijkse evenementen door deze 
een roze randje te geven. Kunstlijn 
Haarlem organiseert jaarlijks een 
toonaangevend evenement voor 
hedendaagse kunst. Ruim 200 pro-
fessionele kunstenaars tonen en 
verkopen het eerste weekend van 
november hun beeldend werk op 
meer dan 150 locaties in Haarlem 
en omgeving. Het thema voor 2012 
is Dansen op de vulkaan. De Roze 
Kunstlijn sluit hier op aan.

Roze Kunstlijn
De Roze Kunstlijn is een kleurrijk 
evenement voor en door mensen 

die de roze gemeenschap in Haar-
lem een warm hart toedragen. Pro-
fessionele kunstenaars en artiesten 
wordt een podium gegeven om 
uiting te geven aan hun creativiteit. 
Uiteraard moet die wel raakvlakken 
hebben met het thema Diversiteit, 
'Vier de Verschillen!' van Haarlem 
Roze Stad. Doel van het project is 
om de acceptatie van holebitra's te 
vergroten.

Deelnemers
Een uitgelezen keur aan schil-
ders, kunstenaars, musici, cabare-
tiers, beeldhouwers, fotografen en 
toneelspelers werken aan dit bij-
zondere evenment mee. De opzet 

is heel breed. Doel is om kunst en 
cultuur bij elkaar brengen. Deel-
nemers hebben affiniteit met de 
thema's Diversiteit en Dansen op 
de Vulkaan. Met een zeer afwis-
selend en verrassend programma 
wordt kunst en cultuur met elkaar 
vermengt. Zo leest bijvoorbeeld 
Xaviera Hollander voor in de Heren-
kamer, vertellen kunstenaars vol 
passie over hun levenswerk, zingt 
MiRco 3 versies van Dansen op 
de Vulkaan, vertelt cabaratière 
Merel Moistra over haar faalangst 
en treden de theatergroepen Ben-
Nieuwd, Mani en Eglentier op met 
een eenakter. Tevens is er de parade 
van de Vijfhoek. Naast alle kunst 
die vertoond wordt is er een zeer 
uitnodigende bar, waar het ook 
goed toeven is. Er is nog valt nog 
veel meer te beleven. Kijk voor het 
complete programma en tijden op 
www.rozekunstlijn.nl.

Iedereen weet wel wat er in de 
volksmond wordt bedoeld met 
iemand die van de verkeerde kant 
is. De organisatie van de Roze 
Kunstlijn heeft voor deze titel 
gekozen als woordspeling en wordt 
uiteraard niet negatief bedoeld. 
Het Figee Innovatie Theater ligt 
aan 'de verkeerde kant' van het 
Spaarne. Het is een prachtig thea-
ter met vele mogelijkheden. Van-
wege het feit dat de Prinsenbrug, 
een belangrijke verbinding met de 
Waarderpolder, nog afgesloten is, 
vaart gedurende deze drie dagen 
een rondvaartboot van Post Ver-
kade Cruises vanuit het centrum 
van de stad. De opstapplaats is aan 
het Spaarne 11a (tegenover Teylers 
Museum). Het theater is ook goed 
met fiets en auto te bereiken. Er is 
voldoende gratis parkeergelegen-
heid (met dank aan GayHaarlem.nl 
voor hun interviewtekst). x

Kunst aan de verkeerde kant
Voor het eerst Roze Kunstlijn in Haarlem

De roze pump van Frank Stolvoort staat prominent voor het Figee Innovatie The-
ater (Foto: Willem A. Mackaij).

Het Figee Innovatie Theater aan de Figeeweg 1 in de Haarlemse Waarderpolder 
(Foto: R.S.P. Fotografie ©2012). x

haarlem - Op zaterdag 10 november 
van 11.00 tot 16.00 uur vindt de Arts 
& Craftsmarkt plaats in Bibliotheek 
Centrum aan de Gasthuisstraat 32 
in Haarlem. Op deze markt bieden 
28 creatieve ondernemers uit Haar-
lem en omstreken hun producten 
aan. De standhouders op de Arts & 
Craftsmarkt ontwerpen en maken 
hun producten veelal zelf. Daarbij 

gebruiken ze natuurlijke mate-
rialen zoals wol, klei of leer. Op 
de markt zijn ook producten van 
gerecycled materiaal en gepimpte 
meubeltjes te vinden. Kijk voor de 
deelnemers en producten op www.
bibliotheekhaarlem.nl. De toegang 
is gratis. x

Arts & Craftsmarkt

(Publiciteitsfoto).

overveen - Poppentheater de Zil-
veren Maan verzorgt op zaterdag 
3 november (14.30 uur), zondag 4 
vomber (14.00 uur) en woensdag 7 
november (14.30 uur) de voorstel-
ling 'Katrijntje m'n Mijntje! Waar 
ben je!'
Katrijntje en Jan Klaeszen gaan 
samen naar een lichtjesfeest. 
Iedereen is uitgenodigd en moet 
een kaarsje mee nemen. Zonder 
kaarsje dreigt er gevaar. Maar die 
domme Jan Klaeszen vergeet zijn 
lichtje mee te nemen en daardoor 
wordt  Katrijntje door de watergeest 
in het water getrokken en gevangen 
genomen. Kan Jan Klaeszen haar 

redden?
De sprookjes en mythen van Jean-
nette Kuiper zijn spannend en 
mysterieus, maar ook grappig. Zij 
weet niet alleen de harten van de 
kinderen maar zeker ook de oude-
ren te ontroeren. Deze voorstelling 
is geschikt voor kinderen vanaf 
4,5 tot en met 10 jaar en te zien bij 
Poppentheater de Zilveren Maan in 
de Aardappelkelder op het Land-
goed Elswout in Overveen. Kaartjes 
kosten € 8,50 voor kinderen en € 
10,- voor volwassenen. Reserveren 
is mogelijk via 06-2946290 en 023-
5353782, of via www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl. x

Spannend en mysterieus

UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 2 november

Juweeltjes uit de Barok

20.00 | Ensemble Scarabee: blok-
fluitistes Marieke Rigterink, 
Hilde de Wolf en Wendy Wouters. 
Muziek uit het 17de en 18de eeuw-
se Europa van o.a. Purcell, de Boi-
smortier en Marais, uitgevoerd op 
kopieën van barokke blokfluiten. 
M.m.v. Eelco Kooiker - klavecim-
bel en Martijn Verbrugh - viola da 
gamba. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Maestro

20.00 | Nieuw tv-programma 
[AVRO] van Frits Sissing. Publiek 
kan bij de opnames aanwezig 
zijn. O.a. Wolter Kroes, Kleine 
Viezerik, Michiel Romeyn, Tanja 
Jess, Catherine Keyl, Lenette van 
Dongen, Brecht van Hulten en 
Joep Sertons pakken de baton op 
om zich te bewijzen als dirigent 
van het orkest Holland Symfonia 
[http://avro.nl/maestro/]. € 12,50. 
Philharmonie, Grote Zaal. Noot: 
Kaartverkoop via AVRO Webshop.

De Nieuwe… Janne Schra

20.15 | In een nieuwe en intieme 
setting [o.a. strijkers, gitaar en 
percussie] brengt Janne Schra haar 
mooiste nummers en haar nieuw-
ste werk. € 19,25 | € 16,75 | € 14,-. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Jam sessie

20.30 | Professionals schuiven aan 
maar ook redelijk ervaren muzi-
kanten, zangers en zangeressen. 
Avond o.l.v. saxofonist Arthur 
Heuwekemeijer m.m.v. drummer 
Richard Lems. Café Oomstee, Zee-
straat 62 in Zandvoort. www.oom-
stee.nl

Patronaat

19.30 | Jack's Friday: Crappydog, The 
Liminanas [FRA], Hipbone Slim & 
The Kneetremblers [UK]. Gratis in 
het Café. 20.00 | Eerste voorronde 
Rob Acda Award 2012-2013. € 5,-
. Kleine Zaal. 22.00 | Frank & Nick 

Reünie #4. Hét Haarlemse 90s feest 
voor 25plus. € 12,50 [21+]. Grote 
Zaal.

Zaterdag 3 november

Theatrale rondleiding

09.30 | Acteurs vertellen op ver-
schillende plekken in het gebouw 
het avontuurlijke verhaal van de 
geschiedenis van de Stadsschouw-
burg. € 11,- [alleen voorverkoop. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Moving Elements

14.00 | Haarlemse kamerkoor Les 
Moucherons o.l.v. Antje de Wit. 
Bewegende beelden en koorregie 
zorgen voor een spannend samen-
spel tussen muziek, omgeving en 
beeldende kunst. M.m.v. kunste-
naar Mels van der Mede [korte 
films] en saxofoniste Marijke 
Schroer [intermezzo's]. Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 40 in 
Haarlem. Tweede uitvoering om 
15.00 uur. Noot: Ook op zondag 
om 14.00 en 15.00 uur. Gratis 
i.v.m. Kunstlijn.
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POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

Ondersteuning bij dementie
Uw eigen hulpvraag als uitgangspunt. 

Consulent Dementie: 
Ingrid Peschier, 06-41889705

www.ondersteuningbijdementie.nl

HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 

HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl

Haarlem,
31ste spirituele beurs
10 en 11 november 

open 12.00 - 17.00 uur toegang 5 euro

consulten 10 euro voor 20 min.

van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

www.nickysplace.nl
bel Nicole 06-41041509

SILK NAILS
Nagelstyling aan huis.

Ook ’s avonds.
“Shellack” het nieuwste 

op nagelgebied.
Versteviging van de 
natuurlijke nagel. 

Blijft 2 weken prachtig. 
25 verschillende kleuren.
Geen beschadiging van de 

natuurlijke nagels.
Ook acrylnagels, met een 
natuurlijke look. Voor het 
maken van een afspraak: 

06-20420482.
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Zaterdag 3 november

El Subte

16.00 | Neolonga in het Belasting-
paradijs aan de Surinameweg 2 
in Haarlem. € 5,-. Tussen 16.00 en 
18.00 uur mogelijkheid tot het 
volgens van workshops [á € 10,-]. 
Vanaf 19.00 uur DJ John & Guests 
en om 20.00 uur presentatie CD 
en optreden van Mirek Walton & 
Gerard van Duinen.

Koorconcert

19.30 | Fincley Choral Society 
[UK] o.l.v. Grace Rossiter. J.S. Bach 
[Komm, Jesu, Komm!], F.J. Haydn 
[Te Deum] en Hubert Parry {I 
was Glad]. Tweevens werken van 
Mendelssohn, Vaughan Williams 
en C.V. Stanford. M.m.v. Richard 
Harvey - orgel en vleugel. Gratis 
[collecte na afloop. Doopsgezinde 
Kerk, Frankestraat 24 in Haar-
lem.

Ederveenzaamheid

20.15 | Arjan Ederveen had tot 
vorig jaar bijna alles gedaan 
in zijn carrière: film, televisie, 
toneel en musical. Alleen de one-
manshow ontbrak op zijn lijstje. 
Ederveen staat echter niet alleen 
op het podium, maar ook met 
zijn trouwe hond Stuk. € 22,50 | 
€ 19,75 | € 17,-. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Zazí Speelt [première]

20.15 | In een bezetting van o.a. 
accordeon, ukelele en piano 
spelen Dafne Holtland, Margriet 
Planting en Sabien Bosselaar 
een repertoire waar de echo's te 
horen zijn van Brel, chansons, 
roadsongs, volksmuziek en jazz. 
€ 18,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Patronaat

19.30 | Smoked Recordings Pre-

sentation: Big Low, Lucie Thorne 
[AUS], Matt Walker [USA], Jeroen 
Kant en Ratten in de Schuur. Folk 
& alternative. € 12,50. Kleine 
Zaal [www.smokedrecordings.
com]. 19.30 | Milkbar & The Dirty 

Denims. Indierock & hardrock. 
Gratis in het Café. 20.00 | Jack's 

Friday: DeWolff & The La La Lies. 
Bluesrock, psychedelisch en ham-
mond. € 17,50. Grote Zaal. 23.00 
| Latin Lovers: Artiesten stormen 
weer binnen voor een avond vol 
met trommels, tribals en sexy 
danceable tracks. € 14,-. Grote 
Zaal.

Zondag 4 november

Elias

13.30 | Concertkoor Haarlem 
o.l.v. brengt met het dramatische 
werk van Felix Mendelssohn 
over de profeet Elias een melodi-
eus en dynamisch oratorium ten 
gehore waarin toorn, somberheid 
en smeekbeden schitterend zijn 
getoonzet. € 27,50. Philharmo-
nie, Grote Zaal.

Ik ben een held [5+]

14.30 | nieuwste productie van 
Orkest MaxTak gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Ted van 
Lieshout. De enige echte held in 
dit verhaal is het kind, dat zich 
niet verschuilt achter zijn angst, 
maar zich ontpopt als de dappere 
redder in nood. Ook leuk voor 
[groot]ouders. € 15,25 | € 12,50 | 
€ 9,75 [volwassenen € 17,75 | € 
15,25 | € 12,50]. Stadsschouwburg 
Haarlem.

haarlem - Chocolate Puma, DJ Jean en 
Benjamin Bates draaien op Dance-
2Move4Life in het Patronaat op vrij-
dag 9 november. De beroemde DJ's 
treden belangeloos op ter ere van 
dance4life, een organisatie die men-
sen bewust maakt voor de gevaren 
van HIV en Aids. Dance2Move4Life is 
in alle zalen van het Patronaat en is 
een van de eerste feesten die in het 
Patronaat tot 06.00 uur de volgende 
ochtend doorgaat.

Dance2Move4Life is bedacht door 
Haarlemmer Ids de Boer. "Het feest 
staat los van dance4life, maar het 
is wel ten behoeve van die orga-
nisatie. Ik vind het ongelofelijk 
mooi om te ervaren hoe alle DJ's 
zich belangeloos inzetten om 
Dance2Move4Life tot een succes 
te maken. We hebben een line-up 
om van te watertanden", aldus een 
overenthousiaste De Boer. "Je mag 
dit feestje niet missen."

Beroemde DJ's
Naast bovengenoemde DJ's treden 
ook de volgende beroemdheden 
op: DJ Marcello (iT),  Benjamin Bates 
(draaide ook op Sensation White 
en Mysteryland), Jesse Voorn, DJ 
José, Carita la Niña (ook bekend 
van Mysteryland) en vele anderen. 

Ibiza
Terwijl dance4life zich meren-
deels richt op jongeren is Dance-
2Move4Life voor alle leeftijden. 
Organisator De Boer heeft hier 
bij de keuze van de DJ's rekening 
mee gehouden. "Twee beroemde 
DJ's uit de fameuze discotheek iT 
speelden begin van dit jaar tijdens 
de Kick iT Off party van Haarlem 
Roze Stad, dat een groot succes 
was. Zij draaiden tussen 1989 en 
1995 in de internationaal befaam-
de gay discotheek in Amsterdam. 
Tegelijkertijd in een andere zaal 
draait er weer een heel andere DJ, 
dus er is voor ieder wat wils. Ik ben 
er ontzettend trots op dat K-Klass 
speciaal voor Dance2Move4Life 
vanuit Engeland hierheen komt. 
Zij hebben gewerkt met artiesten 
als Kylie Minogue, Pet Shop Boys 
en M-People. Ook Chocolate Puma 
heeft toegezegd om te komen. Zij 
treden wereldwijd op, staan vaak 

op Ibiza, maar spelen nu eindelijk 
in hun eigen Haarlem."

Dance4life
Dance4life inspireert jongeren 
wereldwijd om de verspreiding van 

HIV en Aids terug te dringen. Er 
leven wereldwijd ruim 30 miljoen 

mensen met HIV en elke dag raken 
meer dan 7000 mensen met HIV 
geïnfecteerd. Waarvan de helft jon-
ger is dan 25 jaar. dance4life geeft 
jongeren de juiste informatie over 
seks, HIV en Aids en leert hen hoe 
ze zichzelf kunnen beschermen. De 
opbrengst van deze avond gaat naar 
de stichting dance4life! Dance2Mo-
ve4Life heeft subsidie gekregen van 
de Groene Mug (Gemeente Haar-
lem) om dit feest van de grond te 
krijgen. De Groene Mug, dance4life 
en Dance2Move4Life ondersteunen 
ieder op hun eigen manier de Mil-
lenniumdoelen, onder anderen 
verspreiding van ziektes als aids en 
malaria te stoppen. Meer informa-
tie overDance2Move4life is te vin-
den op www.dance2move4life.nl.

Kaarten
Dance2Move4Life op vrijdag 9 
november van 23.00 tot 06.00 uur in 
alle zalen van het Patronaat. Kaar-
ten a € 15,- zijn te verkrijgen via 
www.patronaat.nl of aan de kassa 
aan de Zijlsingel 2 in Haarlem. x

Line-up om van te watertanden
Dance2Move4Life voor het goede doel in Patronaat

Ook Chocolate Puma heeft toegezegd om te komen. Zij treden wereldwijd op, 
staan vaak op Ibiza, maar spelen nu eindelijk in hun eigen Haarlem (Archief-
foto).

Haarlemmer Ids de Boer: "We hebben een line-up om van te watertanden" 
(Publiciteitsfoto). x

haarlem - 'Vanwege Willem' is de 
titel ven de nieuwe eenakter van de 
Haarlemse Theatergroep BenNieuwd. 
Afgelopen weekend viel het stuk in de 
prijzen. Op het door Theater Camele-
on georganiseerde eenakterfestival 
in Amsterdam wonnen zij de Jury- en 
Publieksprijs. Zaterdag 3 en zon-
dag 4 november wordt de eenakter 
gespeeld tijdens de Roze KunstLijn 
in het Figee Innovatie Theater in de 
Waarderpolder.

door René Snoeks

In 'Vanwege Willem' organiseert 
een vriendengroep al jarenlang jaar-
lijks een etentje. Willem is in coma 
geraakt en de vrienden hebben hem 
en elkaar beloofd de vriendschap in 
stand te houden in de hoop dat hij 
er weer bij kan zijn. Nu zijn Micha 
en Marie-Thérèse aan de beurt. In 
de aanloop naar het diner treffen zij 
de laatste voorbereidingen, waarbij 
het belang van de vriendschap cen-
traal staat. Kleine barstjes worden 

gevoegd.
Een eenakter, doorspekt met veel 
humor, die gaat over schuren langs 
de waarheid, waardoor er steeds 
ruimte ontstaat voor iets nieuws. 
Maar of dat altijd beter is? Micha 
en Marie Thérèse hebben hun eigen 
manier om die vraag te omzeilen, 
waardoor de vraag blijft: hoe waar 
is waar.

Roze Kunstlijn
Over het waarom tijdens de Roze 
KunstlIjn vertelt Ida van de Lage-
maat: "Het stuk gaat over hoe waar-
achtig vriendschap is als je teveel 
ruimte geeft. Hoe ver ga je in het 
aanpassen? Gaat het om de vriend-
schap of de vrienden. De vraag is: 
mag je zeggen wat je echt vindt of 
is het gewenst om in het belang 
van de vriendschap, metafoor voor 
de publieke opinie, vast te houden 
aan een ideaalbeeld. En in dat kader 
de vraag: Is het ideaal dat er een 
speciale Roze dag/jaar/thema moet 
zijn? Of zou het ideaal zijn als elke 

geaardheid er onopvallend is. Is het 
waar dat dit nodig is? En ook hier, 
hoe waar is waar?"
Spel: Jacqueline Pot en Remko 
Zweije. Speelduur: een half uur. Te 
zien tijdens de Roze Kunstlijn in 
het Figee Theater aan de Hendrik 

Figeeweg 1 in Haarlem op zater-
dag 3 november om 13.30 uur en 
zondag 4 november 13:00 uur. De 
toegang is gratis. x

Over hoe waarachtig vriendschap is
Eenakter van theatergroep BenNieuwd wint Jury- en Publieksprijs

(Publiciteitsfoto).
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Jazz in Zandvoort

14.30 | Rolf Delfos - sax, Johan Cle-
ment - piano, Eric Timmermans - 
bas en Kim Weemhoff - slagwerk. 
€ 15,- [studenten € 8,]. Theater 
de Krocht, Grote Krocht 41 in 
Zandvoort. Reserveren mogelijk 
via 023-5310631 en www.jazzin-
zandvoort.nl

Erikunddu

15.00 | Zwitsers trio op piano, 
basklarinet en ud [Arabische luit]. 
Oosterse en westerse improvisa-
tietradities. Voormalig Belasting-
kantoor, Surinameweg in Haar-
lem. Gratis i.v.m. Kunstlijn.

Cello en piano

15.00 | Celliste Ivana Poparic en 
pianist Frederic Voorn spelen 
werken van o.a. Beethoven, Schu-
mann en Fauré. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

De Rusthoek

15.00 | Lils Mackintosh - zang, 
Clous van Mechelen - piano, Rico 
de Jeer  - contrabas en Nanning 
van der Hoop - drums. Grand 
Café de Rusthoek, Bloemendaal-
seweg 141 in Bloemendaal. Gratis 
entree.

Duo Scholtes & Janssens

15.15 | Pianoduo Lestari Scholtes 
en Gwylim Janssens. Werken van 
Mozart, Ravel en Poulenc. € 24,75 
| € 22,-. Philharmonie, Kleine 
Zaal.

Patronaat

15.00 | Club Funday: Juffage [UK], 
Zun Zun Egui [UK], Movie Star 
Junkies [ITA]. Indie, experimen-
teel, blues en garage. Graits in het 
Café. 19.45 | The Aggrolites [USA] & 

The Upsessions. Reggae en Ska. € 
14,-. Kleine Zaal. x

Zondag 4 november

haarlem - Het Wereld Natuur Fonds 
(WNF) project Art for Nature en de Licht-
fabriek zijn een unieke samenwerking 
aangegaan en bieden het Haarlemse 
bedrijfsleven groene kunst aan. In de 
Lichtfabriek is dagelijks een perma-
nente expositie van kunstwerken uit 
het project te bezichtigen. Door te 
doneren aan WNF Art for Nature krijgt 
een onderneming één van de kunst-
werken in bruikleen en wordt het WNF 
ondersteund. Naast een donatie is 
het ook mogelijk om de kunstwerken 
te gebruiken bij de meest uiteenlo-
pende culturele en commerciële eve-
nementen in de Lichtfabriek, zoals 
theatervoorstellingen, concerten en 
tv-opnames.

door Christa Warmerdam

Op de eerste verdieping van Licht-
fabriek is een vergaderruimte inge-
richt waar de kunst te bezichtigen 
is. Onno Westra van WNF Art for 
Nature legt uit hoe het idee van de 
'groene kunst' ontstaan is: "Ik was 
nog maar net bij het WNF regiote-
am Kennemerland begonnen toen 
fotografe Pamela Valente met een 
schitterende foto bij mij kwam. Zij 
draagt het WNF een warm hart toe 
en stelde de vraag of ik niet een 
format had om iets met kunst en 
WNF te doen. Ik vond dat meteen 
een heel goed idee maar had niet 
meteen een antwoord. Natuurlijk 
kun je een verloting of een markt 
organiseren maar daarmee loop je 
altijd de kans dat de kunst onder-

gewaardeerd wordt. Na wat brain-
stormen kwamen we op dit idee. 
We zijn heel dankbaar en trots op 
de kunstenaars die meedoen want 
het is natuurlijk niet niks om een 
kunstwerk te donoren. We nemen 
niet elk werk aan en werken alleen 
samen met kunstenaars van hoog 
niveau."
De samenwerking tussen de kunste-
naars en het WNF is volgens Westra 

heel organisch gegaan. "Wij hebben 
kunstenaars gevraagd om mee te 
doen maar er zijn ook kunstenaars 
die zich spontaan aanmelden. Het 
is voor de kunstenaar een stukje 
erkenning en/of promotie, want 
hun werk komt op een plek te han-
gen, bijvoorbeeld in de hal van een 
bedrijf, waar veel mensen komen. 
Het bedrijf krijgt door de donatie 
aan het WNF een 'feel good' uitstra-
ling. De kunst maakt de werkom-
geving prettiger zoals het WNF het 
leven prettiger maakt."
Het kunstwerk blijft zes maanden 
bij het bedrijf. De kunst die op dit 
moment te zien is bij de Lichtfa-
briek, is uiterst gevarieerd te noe-
men. De foto van een witte tijger 
van Pamela Valente past perfect in 
WNF plaatje. De fotografe probeert 
in al haar werk de essentie te pak-
ken te krijgen van een sfeer, een 
stad, een beeld of een straat en in 
dit geval een dier. Pamela heeft 
kort geleden erkenning gekregen 
voor haar werk door een contract 
af te sluiten met Lonely planet, de 
wereldwijde reisgids, die haar foto's 
gaat gebruiken en promoten.

Het werk van Joke Breemouer roept 
een hele andere emotie op. Haar 
gedoneerde schilderwerken zijn 
een weerspiegeling van haar vroeg-
ste jeugd. Het groen en rode doek 
staat voor het groene plantsoen met 
rode bloemen waar zij vroeger vaak 
langs liep. De beweging van de loop 
van het jonge meisje is in het werk 
terug te zien. Breemouer is naast 
kunstenaar ook directeur van de 
Haarlemse Kunstlijn waar dit jaar 
ook WNF Art for Nature aan mee-
werkt. Westra: "Van vrijdag 2 tot en 
met zondag 4 november zal de grote 
ruimte beneden in de Lichtfabriek 
helemaal ingericht zijn met kunst 
en zijn er op een groot scherm 
WNF films te zien. Zaterdagmiddag 
3 november hebben we daarnaast 
nog een uitgebreid programma met 
een aantal sprekers, een optreden 
van een kleinkunstenaar en sluiten 
we af met een borrel en muziek."
Kijk voor meer informatie op de 
website van WNF Art for Nature: 
www.wnfartfornature.nl of op die 
van de Lichtfabriek: www.lichtfa-
briek.nl. x

Unieke samenwerking
Expositie WNF Art for Nature in Lichtfabriek

Onno Westra bij de foto van een witte tijger van Pamela Valente. "We nemen niet 
elk werk aan en werken alleen samen met kunstenaars van hoog niveau" (Foto: 
Christa Warmerdam).

haarlem - Je eerste zoen, de eerste keer 
teut dankzij bier of bessen, stiekem 
uit ook als je huisarrest had… Wie kent 
deze tijd niet? Digitale foto's, Face-
book en Hyves bestonden nog niet in 
de jaren '90, dus je kon schaamteloos 
je gang gaan. Velen beleefden hun 
avonturen op de beruchte feesten in 
het aloude Haarlemse Stadscafé. Na 
bijna 15 jaar vindt op vrijdag 2 novem-
ber voor de vierde maal 'hét Haarlem-
se 90's feest voor 25plus' plaats in het 
Patronaat.

Ook dit jaar wordt op de eerste 
vrijdag van november een duik in 
het verleden genomen. Ideaal voor 
iedereen die van een '90's feest houdt 
met alleen maar leeftijdsgenoten. 
Feesten met de mensen die de 90's 
echt zelf hebben meegemaakt.
Hokjes bestonden niet in die tijd: 
platen van Anouk, de Vengaboys, DJ 
Jean en Dune gingen hand in hand. 

Meebrullen op Marco Borsato of 
Guus Meeuwis, hakken op de Party 
Animals, of clubben op de sounds 
van de iT en Stricty Club cd's. Alles 
kon, als het maar feest was. Op vrij-

dag 2 november dus geen hokjes, 
maar blokjes. Hakken, slijpen, hou-
sen en meebrullen all night long.

Dit jaar is er een speciale act 
geboekt. Welke, dat is nog een ver-
rassing. Maar zorg dat je op tijd bin-
nen bent. Post ook je favoriete liedje 
of foto uit die tijd op www.facebook.
com/ninetiesparty en vertel meteen 
je mooiste '90's herinnering erbij. 
Want voor de mooiste verhalen en 
foto's zijn er mooie prijzen, zoals 
een zak drankmunten op de avond 
zelf, snoepkettingen en nog meer 
90's goodies.
Trek je strakke levi's broek en dito 
bloesje of naveltruitje van weleer 
aan, neem een slok passoa of pisang 
ambon en spring vrijdag 2 novem-
ber op je fiets naar het Patronaat! 
Hét Haarlemse 90s feest voor 25plus 
is van 22.00 tot 04.00 uur. Kaarten 
kosten in de voorverkoop € 10,- (via 
www.patronaat.nl) en € 12,- aan de 
deur. De minimum leeftijd is 21 jaar. 
Zie ook www.facebook.com/ninetie-
sparty x

Hét feest voor 25-plussers

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Met ingang van zondag 4 
november zal elke eerste zondag van 
de maand de Haarlem Beatclub neer-
strijken in Het Belastingparadijs, 
gevestigd in de entree van het oude 
belastingkantoor aan de Suriname-
weg 2 in Schalkwijk. In de jaren zestig 
was Schalkwijk een broedplaats van 
beat groepen, met dit gegeven heb-
ben Marcel Kruup en Franklin Misset 
de Haarlem Beatclub opgericht.

Zondag 4 november zal het eerste 
optreden  verzorgd worden door 
de Amsterdamse band The Pacifix, 
die met hun instrumentale mix 
van beat, surf en andere sixties stij-
len menige zaal op de kop hebben 
gezet. Voor het tweede optreden op 

zondag 2 december heeft de Haar-
lem Beatclub de nederbiet sensatie 
Ricky & De Kooters weten te strik-
ken.
Het is de bedoeling dat er naast 
bandjes ook sixties dj's, sixties 
kleding, singles & lp's te koop aan 
geboden kunnen worden, de Haar-
lem Beatclub zal zorgen voor stand-
jes waar iedereen zijn waar op uit 
kan stallen.
In het kader van van de Kunstlijn 
2012, dit jaar op 3 en 4 november 
zal er op zaterdag 3 november om 
16.00 uur een concert plaatsvinden 
van de Haarlemse Garagesoul groep 
One Foot In Ze Grave. Deze band ver-
rockt sixties soul en versoult sixties 
rock. De toegang is gratis. x

Haarlem Beatclub van start

haarlem - Eén van de grondleg-
gers van het improvisatietheater 
in Nederland, André Besseling, 
staat op vrijdag 2 november op 
de planken in Cultureel Centrum 
de Egelantier. Hij neemt het op 
tegen spelers van de Haarlemse 
impro-vereniging TarTrek. Bes-
seling is de oprichter van Thea-
tersportvereniging Amsterdam 
en kreeg les van de geestesvader 
van het improvisatietoneel, Keith 
Johhson. Hij heeft internationale 
bekendheid als ontwikkelaar 
van nieuwe improvisatievormen 
en schreef 'Theater vanuit het 
Niets', een veelgebruikt boek 
onder impro-spelers. Voor de 
pauze speelt André in zijn een-
tje theatersportgames tegen een 
team van TarTrek, bestaande uit 
vier ervaren spelers. Na de pauze 
speelt hij met drie andere spe-
lers van TarTrek een nu nog niet 
bekende lange improvisatievorm. 
Aanvang is 20.15 uur (kassa open 
19.45 uur). De toegang bedraagt 
€ 10,-. Reserveren is mogelijk via 
www.tartrek.nl. x

Impro-theater

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bloemendaal - Een Jeep met alles erop 
en eraan trok afgelopen zaterdag 
veel bekijks in de Bloemendaalse 
winkelstraat voor de Albert Heijn. Het 
voertuig uit de Tweede Wereldoorlog 
hoorde bij de 'Poppy'-campagne ter 
herdenking van de gesneuvelden 
uit alle oorlogen. Ook leden van het 
erepeleton van de Binnenlandse 
Strijdkrachten waren er. Zij hadden 
echte stenguns bij zich, eveneens uit 
de Tweede Wereldoorlog, maar die 

waren onklaar gemaakt en hingen 
losjes over hun schouder. Een groot 
zeil hielden ze wèl in de aanslag: dat 
was nodig om de open Jeep tegen de 
regen te beschermen.

door Louise Leupen

"Ik mis alleen de loopgraven", zegt 
iemand die bezig is een winkel-
wagentje te ontkoppelen. Belang-
stellenden krijgen een klaproos 
('Poppy') opgespeld. Weliswaar 
niet een echte klaproos, daar is 
deze te kwetsbaar voor, maar deze 
bloemsoort is het symbool bij de 
herdenking. In de Eerste Wereld-
oorlog kleurden de door granaten 
omgeploegde slagvelden in Vlaan-
deren en Noord-Frankrijk rood van 
de klaprozen die daar toen overal 
bloeiden. De Poppy wordt op 11 
november (de jaarlijkse herden-
king van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, -red.) gedragen. In 
Amerika, Canada en Groot-Brit-
tannië is dit al een bekend feno-
meen.
Af en toe moet er even geschuild 
worden voor de regen. Marcella, 
assistent bedrijfsleidster van de 

supermarkt, komt met croissants, 
koffie en thee voor iedereen die 
buiten onder de luifel staat. Het 
gesprek gaat over de Jeep, die tij-
dens de bui weer even onder het 
zeil moet. Het is een 'Jeep Willy' 
uit 1942. "Destijds in één week ont-
wikkeld!" zegt de trotse eigenaar 
Paul Emondt (1946) uit Heemstede. 
Sinds 1984 heeft hij de auto in bezit 
en zelf helemaal opgeknapt en van 
alles in stijl voorzien: "De TomTom 
is bij mij het kompas, de cruise 
control is bij mij het handgas en 
de telefoon is deze radio en wal-
kie-talkie." Met zijn Jeep rijdt hij 
ook mee bij herdenkingen en hij 
merkt dan dat ook het geluid van 
de motor soms veel herinneringen 
oproept bij mensen die de oorlog 
hebben meegemaakt.
Kinderen komen vragen stellen 
over de stenguns. Die werden tij-
dens de oorlog in grote aantallen 
gedropt. Nico van Gijn, van de Bin-
nenlands Strijdkrachten, demon-
streert hoe makkelijk ze gedemon-
teerd konden worden om onder de 
kleding mee te nemen en hoe ze 
daarna weer snel in elkaar gezet 
konden worden om te schieten.
Voorbijgangers reageerden geïn-
teresseerd op de Klaproosactie. 
Het gedoneerde geld zal ten goede 
komen aan de oorlogsgraven en 
aan veteranen en nabestaanden 
die in moeilijke omstandigheden 
leven. x

Klaprooscampagne
Zondag 11 november: 'Poppy Day'

Laura (11) en Tom (9) uit Bloemendaal kwamen nieuwsgierig kijken. Engelbert 
van Essen en Nico van Gijn gaven hen uitleg. Rechtsachter: Rob Verrijk, coördi-
nator van de actie in Bloemendaal. Linksvoor: Jeep eigenaar Paul Emondt (Foto: 
Louise Leupen).

SpookcampingSpookcamping
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haarlem/regio - Voetgangers, fietsers 
en automobilisten kunnen sinds 
afgelopen zondagmiddag weer 
gebruik maken van de Prinsenbrug 
over het Spaarne in Haarlem. Dat 
is ruim zeven dagen eerder dan 
de geplande datum van 12 novem-
ber. Hoeveel eerder de brug weer 
in gebruik genomen zou kunnen 
worden, werd pas op het laatste 
moment bekend. Eerst afgelopen 
donderdag is het asfalt voor de 
rijbaan aangebracht. De zes weken 
durende afsluiting van de Prinsen-
brug heeft geduld gevraagd van 
scheepvaartverkeer en weggebrui-
kers. Dagelijks rijden er zo'n 34.000 
auto's over de Prinsenbrug. x

Prinsenbrug weer
open voor verkeer

(Foto: R.S.P. Fotografie ©2012).

bloemendaal - Op maandagavond 12 
november, zal vanaf 18.30 uur de 
succesvolle slaaptraining 'Ik wil 
slapen!' weer van start gaan. Na en 
tijdens de zes bijeenkomsten van 
twee uur zal slaap verbeteren. Deel-
nemers krijgen tijdens de training 
uitleg over slaap en slaapproble-
men en inzicht in slaapgewoontes. 
Door praktische oefeningen leert 
men welke gewoontes je kunt ver-
anderen om beter te slapen, zich te 
ontspannen en hoe piekeren tegen 
te gaan. Locatie is het Centrum 
voor Jeugd en Gezin aan de Den-
nenweg 15a in Bloemendaal. Deel-
name is kosteloos. Aanmelden kan 
via cjg@bloemendaal.nl. x

Slaaptraining

heemstede - Een oudere man is 
zaterdagochtend met zijn 45 km/u 
wagentje tegen een auto voor het 
verkeerslicht gereden. De man 
had vermoedelijk te laat opge-
merkt dat het verkeerslicht op de 
Heemsteedse Dreef ter hoogte van 
het Wipperplein op rood stond en 
botste tegen een wachtende auto. 
Het wagentje van de oude man liep 
bij het ongeval forse schade op. De 

personenwagen hield aan het onge-
val een kapotte bumper over. Bij het 
ongeval raakte niemand gewond 
en bleef het beperkt tot materiële 
schade. Politieagenten hebben de 
gegevens van beide partijen opge-
nomen en de wagen van de oude 
man is door een reparatiebedrijf 
opgehaald. x

Oudere man botst tegen een
wachtende auto op de Dreef

(Foto: Michel van Bergen).

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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bentveld/regio - Bijna een jaar gele-
den ontstond er landelijke commotie 
over een voorgenomen kunstwerk op 
Groot Bentveld dat volgens de ontwer-
pers wil herinneren aan de Holocaust. 
Begin juli trok het college van Zand-
voort de vergunning in en daar ging 
eigenaar J.C.H. Bakker, ondanks een 
eerder persbericht dat hij wilde afzien 
van plaatsing, toch tegen in bezwaar. 
Na een hoorzitting stelt de bezwaar-
schriftencommissie Bakker op 29 
oktober in het gelijk: de vergunning is 
ten onrechte ingetrokken. Nu zijn het 
college en de raad weer aan zet.

door Ruud Vader

Het college trok de vergunning in, 
omdat na verlening van de ver-
gunning pas zou zijn gebleken dat 
de vergunninghouder relevante 
informatie bij het indienen van 
de aanvraag niet had verstrekt. In 
een persbericht van 4 juli wordt 
gesteld: "Zo is niet gemeld dat het 

kunstwerk verwijst naar de Tweede 
Wereldoorlog. Ook heeft hij het 
college niet geïnformeerd over een 
privaatrechtelijke overeenkomst 
tussen omwonenden en de vergun-
ninghouder die plaatsing van het 
kunstwerk op de beoogde locatie 
verbiedt. Een andere overweging 
van het college was dat de vergun-
ninghouder heeft aangegeven het 
beeld pas over geruime tijd te willen 
plaatsen. De Wabo en het beleid van 
de gemeente Zandvoort bepalen dat 
indien een vergunning gedurende 
één jaar ongebruikt blijft, deze 
wordt ingetrokken."

Brevet van onvermogen
Met het besluit tot intrekking van 
de vergunning zit het college op 
veel punten fout, vindt de com-
missie. Dat Bakker bij zijn vergun-

ningsaanvraag bijvoorbeeld geen 
mededeling heeft gedaan over de 
achterliggende betekenis van het 
hek, betekent volgens de commis-
sie niet dat zijn aanvraag onvolledig 
was, zoals het college beweert. Als 
het college die betekenis belangrijk 
had gevonden, had het er zelf naar 
kunnen informeren en dan had men 
kunnen weten welke associaties de 
ontwerpers in hun werk vaker han-
teerden. Dit ongeacht of Bakker 
daar zelf wel of niet van op de hoog-
te was geweest. Verder had Bakker 
in februari inderdaad laten weten af 
te zien van plaatsing, maar hij had 
ook begin maart laten weten dat hij 
van gedachten was veranderd. De 
bezwaarschriftencommissie: "Naar 
het oordeel van de commissie vormt 
het vermoeden dat (Bakker) gedu-
rende één jaar geen gebruik van de 
vergunning zal maken op zichzelf 
onvoldoende basis voor een intrek-
kingsbesluit. (...) Op dit punt is het 
bezwaar (van Bakker - red.) derhalve 
gegrond."
De commissie adviseert samenvat-
tend aan het college om het bezwaar 
ontvankelijk en gegrond te verkla-
ren, het bestreden besluit in te trek-
ken en om de proceskosten te beta-
len. Het college beraadt zich nog 
wat er met de commissie-uitspraak 
gaat gebeuren. Op zijn website geeft 
raadslid Jerry Kramer (VVD) alvast 
een voorzet: "Het advies is vernieti-
gend voor het functioneren van het 
college. Volgens de commissie bakt 
het college er helemaal niets van en 
verzuimen ze in hun taak om bouw-
vergunningen goed te toetsen. Met 
andere woorden ze verdienen een 
brevet van onvermogen." x

Besluit om vergunning voor hek in 
te trekken is 'tot gehakt vermalen'

Jerry Kramer (VVD): "Brevet van onvermogen voor college"

Links de stenen poort die Bakker graag had willen laten verplaatsen naar een 
plek dichterbij zijn landgoed. Rechts het ontwerp dat hij liet maken, nadat de 
verplaatsing van de stenen niet kon doorgaan (Foto: Ruud Vader).

zandvoort - De brandweer van Zand-
voort is zondag in alle vroegte uit-
gerukt voor een autobrand. Rond 
03.20 uur kwam de melding dat 
er brand zou woeden in een voer-
tuig in de buurt van de Dirk van 
den Broek supermarkt in het dorp. 
Bij aankomst van de hulpdiensten 
bleek een geparkeerde auto aan het 
Burgemeester van Fenemaplein in 
de brand te staan. De spuitgasten 
hebben het vuur met water en 
schuim geblust. Politieagenten heb-
ben een fles wasbenzine, die naast 
de auto lag, in beslag genomen voor 
forensisch onderzoek. De politie 
gaat daarom ook uit van brandstich-
ting. De wagen is later in de nacht 
door een bergingsbedrijf afgesleept 
voor Forensisch Onderzoek.

Duizenden planten
Echter toen agenten aanwezig 
waren bij de autobrand, roken zij 
een henneplucht. Nader onderzoek 
maandag wees uit dat in het voorma-
lig Dolfirama een hennepkwekerij 
was gevestigd. Duizenden planten 

werden aangetroffen, inclusief een 
volledig in werking zijnde hennep-
plantage. De politie heeft twee ver-
dachten aangehouden en heeft een 
onderzoek ingesteld.

Tweede autobrand
Afgelopen dinsdagochtend werd 
vervolgens een auto waarin brand is 
geweest gevonden op het strand van 
Zandvoort. De auto werd ter hoogte 
van Club Nautique aangetroffen. De 
binnenkant van het voertuig is ver-
brand, aan de buitenkant van de 
auto is weinig te zien. x

Autobrand leidt politie naar
'duizenden' hennepplanten

Plantage in voormalig Dolfirama

(Foto: Michel van Bergen).

(Foto: Michel van Bergen). x

In het zuidelijk deel van onze gemeente bevindt zich een terrein dat een 
veilige haven biedt voor de medemens in psychische nood en een bron 
van ontspanning is voor de omringende bewoners. Men kan er genieten 
van spelende eekhoorns, broedende bosuilen of gewoon even tot rust 
komen na de hectiek van de dag. Het barst er van de vleermuizen, die 
overigens bij wet streng beschermd zijn, en er staan monumentale pan-
den en karakteristieke oude bomen.
Dit gebied, bekend onder de naam 'de Geestgronden', wordt door woning- 
en wegenbouw ernstig bedreigd. Er is een aantal decennia in dit land 
een tendens gaande dat alles van waarde op de schop moet. De hoofdrol-
spelers die verantwoordelijk zijn voor deze nivellering zijn: de bouwwe-
reld, het openbaar bestuur en semi- overheidsinstellingen en de wereld 
van kunst en cultuur. Deze groepen, die verenigd zijn in een machtige 
driehoeksverhouding, hebben tot doel om van ons land sociaal, cultu-
reel en landschappelijk één grote McDonald's te maken; één smaak voor 
iedereen zodat ons geld in hun zakken blijft vloeien. Zij bezigen om dit 
doel te bereiken onder de eufemistische paraplu vallende termen zoals: 
rood voor groen, upgrading, het tegengaan van verloedering. Maar hoe 
mooi deze terminologie ook klinkt het staat in de praktijk gewoon voor 
vernieling.
Men kan zich zo langzamerhand gaan afvragen wat de rol is in dit proces 
van het openbaar bestuur en of er een bestaansgrond is voor een openbaar 
bestuur dat haar burgers slechts hinder en last oplevert, temeer daar dit 
bestuur in letterlijke zin in dienstverband staat ten opzichte van haar 
burgers.
Ik geloof niet meer dat eerder genoemd proces middels een overlegmodel 
te stoppen is. Wat naar mijn idee wel werkt is: lap wat u missen kunt, gooi 
het in een pot en neem een gespecialiseerd jurist met een vechtersmen-
taliteit in de arm. Misschien kan aldus het behoud van de Geestgronden 
het symbool worden het spook van de eenvormigheid, de geldlust en de 
fantasieloosheid te stoppen.

Ron Philip

Vogelenzang x

Authenticiteit haarlem/regio - De Vrijwilligerscen-
trale Haarlem organiseert op maan-
dag 12 november een workshop over 
het screenen van vrijwilligers.

Als organisatie wil je uiteraard vrij-
willigers met foute bedoelingen 
buiten de deur houden. Om hier-
voor handvatten te geven wordt in 
deze workshop aandacht besteed 
aan:
- Welke vragen u kunt stellen in een 
intakegesprek met aspirant-vrijwil-
ligers.
- Op welke signalen u bedacht moet 
zijn als u vrijwilligers met foute 
bedoelingen wilt weren.
- Hoe en wanneer u een Verklaring 
Omtrent Gedrag aanvraagt.
De workshop is bedoeld voor (vrij
willigers)organisaties die werken 

met kinderen, jongeren of mensen 
met een verstandelijke beperking, 
en seksueel misbruik en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag willen 
voorkomen. In de workshop wordt 
gewerkt met de Toolkit In Veilige 
Handen (ontwikkeld door het NOV). 
Deze toolkit is gratis te downloaden 
via de website van het NOV (www.
nov.nl). Van deelnemers aan de 
workshop wordt verwacht dat zij 
vooraf de toolkit doorgelezen heb-
ben.
Cursusdatum is maandag 12 novem-
ber van 19.30 tot 21.00 uur aan het 
Spaarne 55 in Haarlem. Deelname 
is gratis. Aanmelden kan via de Vrij-
willigerscentrale Haarlem e.o., tel. 
023-5314862, via info@vwc-haar-
lem.nl, of via www.vrijwilligersaca-
demiehaarlem.nl. x

Veilig Vrijwilligerswerk
'Hoe screen ik vrijwilligers?'

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bloemendaal - In december 2011 publi-
ceerde het Haarlems Dagblad een 
kaart van Elswout met ingetekend 
onder andere andere een camping en 
een speelvijver. Na ons artikel over 
provinciaal monumentenbeleid van 1 
november geeft Marieke Schatteleijn 
van Staatsbosbeheer antwoord op 
de vraag of dit de toekomst van het 
landgoed gaat worden. Dat is niet het 
geval, maar de eigenaar werkt wel 
aan een strategische visie.

door Ruud Vader

Al enkele jaren worden er plan-
nen gesmeed voor vernieuwingen 
op de landgoederen Elswout, Els-
woutshoek en op het landje van 
Goof. Voornemens om oude stallen 
om te bouwen tot een restaurant en 
een hotel zijn bekend, net als min-
der uitgewerkte voornemens om op 
het landje van Goof woningbouw te 
plegen of maatschappelijke voor-
zieningen aan te brengen. En dan 
is er de mysterieuze kaart van Els-
wout met camping en speelvijver. 
Wat zijn nu eigenlijk de plannen?

Stichting
Schatteleijn kent de kaart, maar 
weet niet waar die vandaan komt 
of door wie die is gemaakt. We vra-
gen het aan de afdeling ruimtelijke 
ordening van de gemeente Haar-
lem, de opvolger van de afdeling 
Stedenbouw en Ontwikkeling die 
als afzender op de kaart genoemd 

staat. Daar loopt het spoor dood. 
Claudia Tempelman, woordvoer-
der van de gemeente Haarlem: "Wat 
we zeker weten is dat die kaart niet 
door ons is gemaakt - we maken 
nooit kaarten van percelen die niet 
liggen op Haarlems gebied. Waar de 
kaart wel vandaan komt vragen wij 
ons ook af, maar hebben we niet 
kunnen achterhalen."
Het Haarlems Dagblad bevestigt 
dat de kaart nep is en de stichting 
Westelijk Tuinbouwgebied, die 
bezwaren heeft tegen toename van 
autoverkeer in het gebied en tegen 
aantasting van het bestemmings-
plan Elswoutshoek, kent de kaart 

niet. Toch is het raar dat iemand 
de moeite neemt om een fraaie 
nepkaart te maken. Wat kan daar 
de bedoeling van zijn? Wie kan er 
achter zitten?
Staatsbosbeheer in ieder geval niet 
en het wachten is nu op de uitwer-
king van de strategische visie. Dan 
weten we waar het met Elswout in 
de toekomst naar toe gaat. Maar een 
camping Elswout kunnen we verge-
ten. Een openbare moestuin op het 
landje van Goof zou eventueel nog 
wel in de plannen kunnen passen. 
Zodra de visie van Staatsbosbe-
heer bekend is zullen we daarover 
berichten. x

Staatsbosbeheer werkt aan een
strategische visie voor Elswout

Toekomst nog onzeker maar camping komt er niet

De bewuste nepkaart kan opnieuw tot een prop worden verfrommeld en de prul-
lenbak in, want een camping komt er zeker niet (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - In mei 2012 vroeg het 
college om een prealabel advies 
van de Provinciale Adviescommis-
sie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) 
ten aanzien van Elswoutshoek. 
Anders dan een raadscommissie 
had aanbevolen bepekte het colle-
ge de adviesvraag echter tot alleen 
de geplande tweede woning en het 
verzoek werd afgewezen. Dat kwam, 
vindt de PvdA, door een verkeerde 
vraagstelling. Met een nieuwe brief 
kan die worden hersteld.

door Ruud Vader

In de nieuwe brief, die nog is 
geagendeerd voor de raadsverga-
dering van 8 november, wordt uit-
voering gegeven aan de bedoeling 
van de raadscommissie om niet 
alleen advies te vragen over een 
tweede woning, maar over het 
totale revitaliseringsplan. Daarin 
kun je zien dat er niet alleen een 
woning bij komt, maar er ook 
twee woonbestemmingen af gaan 
en nog een aantal andere natuur-
waarden worden toegevoegd. Ook 
moeten twee uitgebrachte advie-
zen ter onderbouwing worden 
meegestuurd. Eén van de Rijks-

dienst voor Cultureel Erfgoed en 
één van de Welstand en Monu-
mentencommissie Bloemendaal.

Impasse
In een toelichting bij de voorge-
stelde nieuwe brief schrijft de 
PvdA: "De in het (eerdere) ver-
zoek gebezigde formuleringen 
- waarbij alleen de bouw van een 
tweede woning wordt vermeld 
zonder verdere toelichting en 
zonder dit in het juiste perspec-
tief te plaatsen - hebben als het 
ware vanzelf tot een afwijzing 
geleid. Het dossier Elswouthoek 

bevindt zich momenteel in een 
impasse. De vertraging van het 
rapport Schuttenbeld is hierin 
eveneens een belangrijke nega-
tieve factor. Zowel voor de betrok-
ken eigenaren van het landgoed 
als in maatschappelijk opzicht is 
dit een uiterst ongewenste situ-
atie. De PvdA fractie heeft recent 
oriënterend overleg gevoerd met 
zowel de PvdA Statenfractie als 
met de gedeputeerde, en zij heb-
ben te kennen gegeven deze con-
clusie te delen. Met dit initiatief-
voorstel beoogt de fractie van de 
Partij van de Arbeid enerzijds uit 

de impasse te geraken en ander-
zijds bestuurlijk recht te doen. Er 
dient op korte termijn een nieuw 
schrijven te worden gericht aan 
gedeputeerde staten waarin het 
integraal plan voor Elswouthoek 
aan de ARO wordt voorgelegd 
voor een prealabel advies."
Eigenlijk was de raadsvergade-
ring van 8 november bestemd 
voor bespreking van de begroting 
2013. Het is dus niet ondenkbaar 
dat het PvdA initiatief wordt door-
geschoven naar de vergadering 
van december. x

PvdA wil met nieuwe brief impasse doorbreken
Elswoutshoek: Verzoek van college aan provincie moet over

overveen - Afgelopen maandag is 
fase 2 van natuurherstelplan Bok-
kendoorns in het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland gestart. Dit is 
het laatste onderdeel van het Mas-
terplan Regeneratie Duinvalleien 
NPZK. Tijdens het werk zal op werk-
dagen een deel van een wandelpad 
zijn afgesloten. Informatieborden 
ter plekke geven een omleidingroute 
aan.

Twee duinvalleien ten noorden van 
de Zeeweg worden hersteld. De val-
leibodems worden afgegraven tot 
op het kale zand om duineigen flora 
en fauna weer een kans te geven. 
Tevens zal het Spartelmeer ecolo-
gisch worden verbeterd door het 
deels te verontdiepen met schoon 
duinzand uit de valleien. Ook wor-
den er flauwe oevers gemaakt, net 
als indertijd bij het Vogelmeer 
is gebeurd. Voorafgaand aan het 
werk zijn de archeologie en cul-
tuurhistorie van het plangebied 
onderzocht.
In 2002 is de grondwaterwinning 
in het NPZK beëindigd. Langzaam 
maar zeker keerde de oude grond-

waterstand terug. Tijdens dit jaren-
lang durende vernattingproces zijn 
rond de Bloemendaalse Zeeweg en 
de gebouwen er omheen maatre-
gelen getroffen om ze tegen grond-
wateroverlast te beschermen. Ter-
reindelen werden opgehoogd en 
het meertje in het Wethouder van 
Gelukpark werd bemalen.
Deze bemaling zorgde (volgens 
hydrologische modelberekenin-
gen) in een straal van circa ander-
halve kilometer voor een peilver-
laging van dertig tot zestig centi-
meter. Vanwege de bedrijfsbeëindi-
ging van de nabij gelegen manege 
en het afdichten van de kelders van 
restaurant De Bokkendoorns kon 
de bemaling worden verminderd, 
wat leidt tot hydrologisch herstel 
van 200 hectare duingebied.
In natuurherstelplan Bokken-
doorns zijn in fase 1 (winter 
2011/2012) zestien duinvalleien 
ten zuiden van de Zeeweg hersteld. 
Ook hier werd de voedselrijke 
bodem en ruige begroeiing weg-
gehaald waardoor kenmerkende, 
vochtminnende plantensoorten 
een nieuwe kans krijgen. x

Vervolg natuurherstel
Bokkendoorns gestart

Beeld van de eerste fase van natuurherstel Bokkedoorns (Foto: Harm Botman).

bloemendaal - Op dinsdag 20 novem-
ber organiseert Jongerenwerk Bloe-
mendaal in samenwerking met 
Tandem Mantelzorg een avond voor 
jonge mantelzorgers. Jongeren van 
9 tot 19 jaar zijn welkom in jonge-
renruimte The Spot aan het Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek (naast 
't Trefpunt). Opgeven is niet nodig. 
Voor meer informatie kan men bel-
len naar Welzijn Bloemendaal, tel. 
023-5250366, of surf naar facebook.
com/Jongerenwerk-SWB.
Een grote groep jongeren groeit op 
met een langdurig ziek gezinslid en 

zijn daardoor automatisch jonge 
mantelzorgers. Vaak beseffen ze 
zelf niet dat zij anders opgroeien, 
met meer verantwoordelijkheden 
dan leeftijdsgenoten. Ze geven zorg, 
maken zich zorgen en komen zelf 
zorg tekort. Redenen genoeg om 
hen wat meer aandacht te geven.
De avond duurt van 19.30 uur tot 
uiterlijk 21.30 uur en is gratis te 
bezoeken.
Ook jongeren die zelf geen mantel-
zorger zijn, maar wel vrienden heb-
ben die mantelzorg verlenen, zijn 
die avond welkom.  x

Voor jonge mantelzorgers

heemstede - Een vrouw is vorige 
week woensdagmiddag rond 16.45 
uur gewond geraakt nadat ze met 
haar fiets was aangereden door 
een auto. De vrouw stond stil in de 
Kastanjelaan toen een achteruit rij-
dende auto haar over het hoofd zag. 
De vrouw kwam bij de aanrijding 
ten val. Hulpdiensten kwamen ter 
plaatse. Na de eerste behandeling 
is de vrouw naar het ziekenhuis 
overgebracht voor verdere verzor-
ging. x

Stilstaande fietsster geschept

(Foto: Michel van Bergen).
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bloemendaal - De raad discussieert al 
lang over bijna elk denkbaar aspect 
van de toekomstige gemeentelijke 
huisvesting. Een meerderheid en het 
college mikken op bijna volledige 
sloop en nieuwbouw van het huidige 
gemeentehuis en verkoop van de 
gebouwen Brouwerskolk en het voor-
malig gemeentehuis Bennebroek. 
Nadat uit burgerpeilingen was geble-
ken dat veel inwoners dit voorkeurs-
model niet zien zitten besloot de 
raad op voorstel van Richard Kruijs-
wijk (GroenLinks) om in een thema-
bijeenkomst nog eens alle opties na 
te gaan. Veel aanvullende inzichten 
levert dat op 1 november niet op, wel 
een verder gesprek met een financieel 
deskundige.

door Ruud Vader

De avond wordt geleid door Olguita 

Oudendijk, neutrale gespreksleider 
van de stichting Dialoog. Kruijs-
wijk licht de bedoeling van de 
bijeenkomst toe, waarna Richard 
Vernooij namens de gemeente een 
overzicht van de voorgeschiede-
nis geeft. Daarna zetten verschil-
lende sprekers namens het Comité 
Bezorgde Burgers hun bezwaren 
tegen de plannen nog een keer uit-
een. De argumenten voor en tegen 
gaan opnieuw over de kosten, de 
afschrijftermijnen, compensatie 
van BTW, de verstrekte afwegings-
matrix en veranderende perspectie-
ven. Of het wel verantwoord is om 
in een tijd, waarin het nieuwe kabi-
net wil streven naar verdere fusies 
van gemeenten, nog dure nieuwe 
gemeentehuizen te bouwen, wil 
het comité weten. Bouwkundig 
adviseur en Bloemendaler Rob 
Toornend licht zijn bezwaren tegen 

verbouwing van het huidige pand 
aan de Bloemendaalse weg nog een 
keer gepeperd toe. Een beetje als 
mosterd na de maaltijd, want mede 
door zijn bezwaren zijn de plannen 
al aangepast van verbouwen naar 
(grotendeels) nieuwbouwen.

Financieel deskundige
Er ontstaan een paar rondjes dis-
cussie over kerngetallen en of die 
eenduidig genoeg zijn. Peter Boei-
jink (fractievoorzitter VVD) vindt 
van wel en heeft geen behoefte 
aan verder onderzoek of advies. 
Dat vindt het Comité nu juist wel 
en Oudendijk pikt de tegenstelling 
creatief op: "Als jullie het oneens 
zijn over financiële aspecten die 
gemakkelijk te objectiveren zijn, 
zouden jullie eigenlijk eens met een 
onpartijdige financieel deskundige 
om de tafel moeten gaan zitten en 
tot eensluidende inzichten moeten 
komen."
Na wat heen en weer gepraat ziet 
ze kans om zowel het comité als 
wethouder Tames Kokke zo ver te 
krijgen dat die wel aan zo'n gesprek 
willen deelnemen. De VVD heeft er 
geen behoefte aan.
Voor de toeschouwers begint de 
discussie een beetje te lijken op de 
hilarische film Ground Hog Day uit 

1993. Daarin wordt een weerman 
jarenlang elke dag opnieuw op 
dezelfde dag wakker in een plaats-

je waar hij een reportage moet 
maken. Hij beleeft dan ook iedere 
keer opnieuw dezelfde situaties. Of 
de raad uiteindelijk kans ziet zich 
aan de  herhaal-caroussel van huis-
vestingsargumenten te ontworste-
len, moet blijken uit bespreking 
van het project in een aankomende 
reguliere vergadering.
Tegen het einde van de bijeenkomst 
vraagt Oudendijk of initiatiefne-
mer Kruijswijk tevreden is. Deze 
vindt dat het nuttig was om vanuit 
diverse invalshoeken relevante fei-
ten te horen: "Veel nieuwe feiten 
heb ik niet gehoord, maar wel wat 
aanscherpingen over risico's van 
het bouwen op zandgrond, risico-
percentages voor nieuwbouw en 
het belang van het strikt volgen 
van de projectmanagementregels 
en regie door de projectleiding en 
de verantwoordelijke wethouder. 
De winst van de avond is vooral 
dat voor iedereen duidelijker werd 
voor welke uitdagingen we staan 
en dat er naar elkaar werd geluis-
terd. Dat bezorgde bewoners en de 
wethouder met een onafhankelijke 
deskundige over kosten en financie-
ring verder gaan praten, is winst. De 
resultaten van dat gesprek moeten 
wat mij betreft voor de definitieve 
besluitvorming bekend zijn." x

Ground Hog Day op z'n Bloemendaals
Themabijeenkomst over huisvesting van gemeente grotendeels herhaling van zetten

Gespreksleider Olguita Oudendijk in de weer met Richard Kruijswijk (links) en 
Peter Boeijink (VVD). Kruijswijk is blij met een verder gesprek, voor Boeijink 
hoeft dat niet (Foto's: Ruud Vader).

Voor en tegenstanders gebroederlijk naast elkaar. Van links naar rechts Hein 
Coebergh (Comité Bezorgde Bewoners), Rob Toornend (onafhankelijk bouwkun-
dig adviseur) en Richard Vernooij namens de gemeente (Foto: Ruud Vader). x

zandvoort - Na jaren van voorberei-
ding was het op 31 oktober zo ver: 
de officiële start van de aanleg van 
de Natuurbrug Zandpoort. Vertegen-
woordigers van de samenwerkende 
instanties staken gezamenlijk als 
starthandeling de schop in de grond 
na een paar toespraakjes.

door Ruud Vader

Gedeputeerde Jaap Bond benadruk-
te het belang herstel van aaneen-
gesloten natuurgebieden: "Het was 
de mens die door aanleg van infra-
structuur de oude gebieden heeft 
versnipperd, het ligt daarom voor 
de hand dat de mens dan ook voor 
de natuur de aansluiting van gebie-
den weer herstelt." Dat is precies de 
beoogde functie van de natuurbrug. 
Bond is blij dat de voorbereidingen 
daarvoor tijdig zijn aangevangen: 
"Onder de huidige economische 

omstandigheden was het besluit 
om hier € 9 miljoen aan uit te 
geven er waarschijnlijk niet door 
gekomen."
Voorzitter Aaltje Emmens-Knol van 
het Nationaal Park Zuid Kennemer-
land verheugt zich op voorhand 
over het gebruik dat door mensen en 
dieren van de natuurbrug gemaakt 
gaat worden. Volgens planning is 
het project eind 2013 voltooid. Dan 
kunnen korfslakjes, herten, vossen, 
konijnen en andere dieren en plan-
ten zich weer lekker verspreiden 
over de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen en het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. x

'Noodzakelijke schakel'
Start aanleg Natuurbrug Zandpoort

Met enige moeite staken deelnemers 
aan de natuurbug de eerste spa-
des in de grond. De plaggen worden 
bewaard en later terug gelegd (Foto: 
Ruud Vader).

bloemendaal - Vorige week donderdag 
is het JeugdSportPas-seizoen 2012-
2013 in de gemeente Bloemendaal 
officieel geopend. in het Tetterode 
Sportcomplex werd de eerste sport-
clinic basketball gegeven. Na een 
openingswoord door Tames Kokke, 
wethouder Sport, kregen dertig 
kinderen uit Bloemendaal en omge-
ving een basketballtraining van de 
trainers van KTC, onder leiding van 
Bas Vreugdenhil, jeugdcoördinator 
bij deze club. JeugdSportPas biedt 

kinderen van 5 tot en met 18 jaar de 
mogelijkheid om op een laagdrem-
pelige manier kennis te maken met 
alle sporten bij hen in de buurt. In 
opdracht van de gemeente Bloe-
mendaal organiseert SportSupport 
in samenwerking met de sportver-
enigingen de 4-weekse sportcursus-
sen voor een bedrag vanaf € 5,-. Een 
overzicht van alle cursussen staat 
op www.jeugdsportpas.nl. x

'Sporten voor een prikkie'

(Foto: Cor van Iperen).

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Eindelijk echt 
leren

luisteren 
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Schenking en scheiding
De ouders van Joost hadden een aantal ja-
ren geleden hun winkelpand in het centrum 
van Haarlem goed verkocht.
Van de opbrengst konden ze goed leven en 
ze hielpen ook hun kinderen met van alles 
en nog wat.
Een auto werd geschonken, een piano voor 
de kinderen en ook de stacaravan was een 
kado van de ouders.
De echtgenote van Joost, Isa, liep op enig 
moment tegen een jeugdliefde aan en een 
scheiding was het gevolg.
Die scheiding was financieel nogal proble-
matisch omdat het huis niet te verkopen 
was en omdat er ook nog een persoonlijk 
krediet was van ruim € 30.000,--.

Isa had inmiddels ontslag genomen en zei 
niets te kunnen betalen.
In de verdelingsprocedure vorderde Isa tot 
overmaat van ramp ook nog eens de helft 
van de waarde van de inboedel, auto en ca-
ravan.

Omdat de advocaat van Isa niet erg han-
dig procedeerde en geen onderbouwing gaf 
van de waarde van de spullen, liep de verde-
lingsprocedure voor Joost goed af.
Maar er moest wel worden afgerekend over 
de waarde van de auto, piano en caravan.
Dat had kunnen worden voorkomen als 
de ouders van Joost bij de schenking had-
den bedongen dat de spullen die werden 

geschonken niet in de gemeenschap van 
goederen zouden vallen.
Want in dat geval hoeven de geschonken 
spullen bij echtscheiding niet te worden 
verdeeld.

Deze uitsluitingsclausule is zeer eenvoudig 
en de kosten zijn gering.
Het wordt alleen lang niet altijd gedaan 
omdat het niet erg sympathiek lijkt.
Maar veel huwelijken stranden helaas en 
dan is het zuur dat over gekregen spullen 
moet worden afgerekend.
Bovendien, een gegeven paard moet je niet 
in de bek kijken.

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren 
in Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Vel-
serbeek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.

Uit de praktijk van mr. Lotte Castelijns, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem. www.tanger.nl
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WWW.LEATHERMANSFACTORY.NL

Zoek uit ± 4000 stuks TOPkwaliteit 
soepel & lichtgewicht, lederen & suede 

jassen voor dames & heren,
jongens en meisjes in alle kleuren en 
modellen, ook heel grote maten tot 

XXXXXXXL ook lammycoats
Alles moet weg! OP=OP 

HOORNESLAAN 143, KATWIJK AAN ZEE

TEL: 071-4086440

OPENINGSTIJDEN:

MA 13.30-18.00

DI T/M VR 10.00-18.00

ZA 10.00-17.00

INRUIL MOGELIJKLEDEREN- & BONTJASSENMET HOGEINRUILWAARDE

OPHEFFINGSUITVERKOOP
LEDEREN & SUEDE JASSEN!

Minimaal 50% tot 80% korting

JASSEN NU € 40,- € 50,- € 60,- € 70,- ETC.

MIS HET NIET WANT OP=OP
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bloemendaal - Drie toespraken waar-
van geen enkele van papier en alle-
maal vanuit het hart. Van de voorzitter 
van een schaakvereniging, van een 
vaste klant en ja, ook van een wethou-
der. Tref je bij een (her)opening van 
een winkel of bedrijf normaliter door-
gaans hoofdzakelijk (zaken)relaties 
en eventueel de nodige familie, aan 
de Bloemendaalseweg 20 waren het 
vorige week woensdag juist ook in 
grote getale dorpsgenoten die de 
familie Rutte allemaal kwamen feli-
citeren met wat je nu echt geen krui-
denierszaak of melkhandel meer mag 
of kan noemen, maar een supermarkt 
inclusief koffiecorner van ruim 340 
vierkante meter.

door Michiel Rehwinkel

Er bestaat toch heus zoiets als 
'genieten van het werken' naast 
genieten van het leven. Dat bewijs 
levert de familie Rutte in Bloemen-
daal al negentig jaar. Wethouder 
Tames Kokke wist dat treffend te 
verwoorden. "Ik fietste gisteravond 
laat nog langs op weg naar huis en 
ik zag Anton Rutte (74 inmiddels, 
-red.) nóg over straat met een con-
tainer slepen. 'Wordt het niet tijd 
om te gaan slapen?' vroeg ik. 'Wel-
terusten!' was het antwoord."

Geschiedenis
Een melkhandel, daar begon het 
op 1 november 1922 op hetzelfde 
adres allemaal wel mee. 'Melkin-

richting' heette het alleen, wat 'opa' 
A.J. Rutte startte. Ter plekke werden 
onder anderen yoghurt, boter, kar-
nemelk room bereid en met paard 
en wagen langs de deuren gebracht. 
De handkarren en vervolgens de 
tweetaktmotoren volgden. De 
melkwijken werden zo groot dat 
de melkproducten van De Sierkan 
betrokken werden.
Hoe lang een werkzaam leven 
deugdzaam kan zijn, bewijst wel 
dat Anton Rutte eerst in de jaren 
'70 de zaak van zijn vader overnam. 
Het assortiment werd uitgebreid 
met producten als waspoeder, fris-
drank en bier. Broer Jan was een 
aantal jaar eerder in Overveen al 
een kleine winkel begonnen en 
er kwamen twee SRV wagens die 
tot eind jaren '90 hebben gereden. 
Anton Rutte bleef echter wel aan 
huis bezorgen. In het begin van dit 
laatste decennium werd de winkel 
in Bloemendaal vergroot tot tachtig 
vierkante meter.

Meesterzet
Zoals zijn vader eerder met de assor-
timentsuitbreiding een nieuwe stap 
zette, verbouwde Edwin Rutte als 
nieuwe eigenaar per 1 januari 2000 
de zaak meteen tot 180 vierkante 
meter. Neef Albert-Jan trad toe en is 
inmiddels zakelijk partner. En toch, 

zo vertelt Ad Hendrikse van de Bloe-
mendaalse schaakvereniging, door 
schaakliefhebber Edwin al jaren-
lang gesponsord, was er toen al die 
'droom'. "Tien jaar geleden tijdens 
een toernooi vertelde Edwin mij 
dat. 'Ik wil een supermarkt met een 
koffiecorner en die noem ik dan 'De 
Koning'. En nu is die koffiecorner er 
en hij heet De Koning'."
Het is niet de eerste 'meesterzet' 
van Edwin geweest aangezien een 
dergelijk punt - met alle respect 
voor buur Pico Bello - nog ontbrak 
in het hart van de winkelstraat. 
Hendrikse: "Een aantal jaar geleden 
moest ons eerste team winnen om 
kampioen te worden en gelijktijdig 
ons tweede team om niet te degra-
deren. Op een gegeven moment 
stonden we er ontzettend slecht 
voor, totdat Edwin binnenkwam. 
'Een rondje voor iedereen van de 
sponsor!' Onze tegenspelers waren 
compleet verbaasd: een sponsor 
van een schaakvereniging die een 
rondje geeft? Uiteindelijk werd het 
eerste kampioen en bleef het twee-
de gehandhaafd."

Toekomst
Zonder te verwijzen naar de naam 
van de koffiecorner blikte Edwin 
Rutte zelf tot slot alvast tien jaar 
vooruit. "We willen Koninklijk 
worden." Belangrijker toch was het 
dankwoord richting zijn vader. Voor 
de investeringen en het vertrou-
wen wat zich heeft uitbetaald. Tot 
maart vorig jaar heeft Anton Rutte 
trouwens liefst 55 jaar in zijn wijk 
rondgereden, wat zijn jongste zoon 
Alexander nu heeft overgenomen. 
Ook hierover weer een anekdote. 
Rutte senior die zo'n tien jaar gele-
den mopperde over de kosten van 
de aanschaf van een nieuwe bestel-
bus, 20.000 gulden. En vervolgens 
twee maanden later: "Had je geen 
grotere kunnen kopen?"
Met Edwin als derde generatie aan 
het roer is in Bloemendaal in ieder 
geval Rutte III alweer enige tijd een 
feit en de aanwezigen waren het er 
wel over eens dat dat over tien jaar 
bij het honderdjarig bestaan nog 
zeker wel zo zal zijn. x

Ondernemersgeest
Met supermarkt een droom in vervulling

De patronen staan klaar om vanuit het nieuwe onderkomen hun klanten op de 
vertrouwde wijze te bedienen. Van links naar rechts Alexander, Albert-Jan, Edwin 
en Anton Rutte (Foto: Ruud Vader).

Medewerkster Kelly serveert Jeanne Rutte in De Koning. Moeder en dochter 
rechts lieten desgevraagd weten al zo gauw als mogelijk een broodje zalm te 
willen komen eten (Foto: Louise Leupen). x

bloemendaal - De komst van een ves-
tiging van HEMA in het voormalige 
postkantoor aan de Bloemendaalse-
weg in Bloemendaal-Dorp is zeker. 
Dat maakte wethouder Tames Kokke 
afgelopen week bekend tijdens zijn 
openingstoespraak bij de schuin 
tegenover gelegen zaak van Rutte.

door Michiel Rehwinkel

Het College van B & W heeft inmid-
dels de vergunning verleend. Het 
filiaal wordt gevestigd op de eer-
ste verdieping van het monumen-
tale pand en wordt bereikbaar met 
roltrappen. Daarnaast wordt het 
achtergelegen voormalige post sor-
teercentrum erbij betrokken. Op de 
begane grond komt ruimte vrij voor 
twee winkels. Met de verbouwing is 
zo'n € 900.000,- gemoeid. Het bete-
kent wel dat de huidige gebruikers, 
merendeels ZZP'ers verenigd in de 
Daalse Lente, elders onderdak zul-
len moeten gaan vinden.
De geruchten gingen al langer dat 
de Hollandsche Eenheidsprijzen 
Maatschappij Amsterdam haar oog 
had laten vallen op het lommerrij-
ke dorp. Onwillekeurig gingen deze 
woensdagavond de gedachten even 
terug toen jaren eerder de andere 
landelijke winkelketens Blokker en 

Kruidvat al de deuren in de winkel-
straat openden. "We worden toch 
niet zoals Heemstede?" klonk het 
destijds hautain. "Ja", lacht één van 
de aanwezigen bij die herinnering. 
"Bloemendalers willen er allemaal 
niet gezien worden, maar je komt 
ze er vervolgens wel in de Cronjé-
straat tegen."
En verdomd, zo klonk het afgelo-
pen zaterdagmiddag weer. "Komt 
hier een HEMA? Nou, als ik er wat 
nodig heb ga ik toch echt wel naar 
Haerlem..." We gaan het meemaken 
eind volgend jaar, als het warenhuis 
dan volgens verwachting in Bloe-
mendaal open gaat en je inmiddels 
je PC Hoofttractor niet meer in de 
autovrije Cronjéstraat kwijt kunt. x

Eenheidsprijzen Maatschappij
nu toch echt naar Bloemendaal

HEMA in voormalig postkantoor

De gele bloem, het symbool van de 
Daalse Lente, maakt volgend jaar 
plaats voor rode kapitalen (Foto: 
Louise Leupen).

haarlem/hoofddorp - De Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) heeft 
op 2 november toestemming gegeven 
voor een fusie van het Kennemer Gast-
huis in Haarlem en  het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp. De bestuurders 
van beide ziekenhuizen zijn verheugd: 
"Er is een belangrijke stap genomen 
op weg naar een fusie. En dat is goed 
nieuws voor patiënten in onze regio."

Peter van Barneveld, voorzitter 
raad van bestuur van het Kenne-
mer Gasthuis: "We kunnen door de 
fusie de kwaliteit en specialistische 
zorg voor patiënten in onze regio 
garanderen. Dat is van meet af aan 
de reden geweest waarom we willen 
samenwerken."
Bestuursvoorzitter Willem Schreu-
der van het Spaarne Ziekenhuis: 
"We zijn blij dat we verder kunnen 
met de uitwerking van de fusie. We 
kunnen ons nu concentreren op de 
vervolgstappen die nodig zijn voor 
een definitief besluit."
De komende periode wegen de raden 
van bestuur de adviezen van in- en 
externe belanghebbenden. Ook 
moeten het Waarborgfonds Zorg en 
de banken nog een oordeel geven.

Betaalbare zorg
Hoewel de NMa aangaf dat er geen 
mededingingsbezwaren zijn, gaf het 
wel aan onzeker te zijn over moge-
lijke bovenmatige prijsstijgingen als 
gevolg van de fusie. De ziekenhui-
zen en verzekeraars hebben aange-

geven dat zij dat niet waarschijnlijk 
achten. De ziekenhuizen hebben 
echter vrijwillig toegezegd dat prijs-
stijgingen een landelijke indexering 
niet zullen overschrijden. Zo dragen 
de ziekenhuizen bij aan betaalbare 
gezondheidszorg voor de patiënten 
in de regio en kunnen zij door een 
fusie de oncologische en hoogcom-
plexe zorg op een hoog niveau in de 
regio handhaven. x

Fusie flinke stap dichterbij
KG en Spaarne Ziekenhuis

(Foto: Michel van Bergen).



bloemendaal - Afgelopen weekend 
vond de jaarlijkse Kunstlijn Haarlem 
plaats. Op meer dan honderdvijftig 
locaties was kunst te bezichtigen en 
te koop. Dat was niet alleen véél, maar 
soms ook ver: ook de randgemeenten 
van Haarlem deden mee en afstanden 
konden daardoor behoorlijk groot 
zijn. Het Weekblad nam een kijkje in 
Bloemendaal en ontdekte dat alleen 
al daar veel te zien was.

door Louise Leupen

"Bij mooi weer tijdens de Kunstlijn 
staan de mensen echt al voor elven 
door de ruiten te turen", vertelt de 
Overveense Marja Ploeger die met 
schilderijen van stedelijke land-
schappen in het voormalig Stoop-
bad exposeert. Door de regen is het 
nu aanmerkelijk minder druk dan 
voorgaande jaren, maar: "degenen 
die wel komen, zijn ècht geïnteres-
seerd", redeneert ze.

Waterbassins
Op bijna het hoogste punt van Het 
Kopje bevindt zich galerie Castel-
lvm Aqvae, in het voormalige pro-
vinciale waterleidingbedrijf. Het is 
een Romeinse naam, de 'u' bestond 
toen nog niet. Eigenaren Corry 
en Harry Swaak: "We hebben de 
naam in Pompeii opgedoken. Het 
betekent daar: 'een versterkt huis 
waar water verdeeld wordt'." Elf 
jaar geleden kocht het echtpaar 
het Bloemendaalse filterhuis met 
drie enòrme ondergrondse bassins 
die toen als 'zorgelijk' werden aan-
gemerkt.
De inmiddels verbouwde kelders 
dienen nu als expositieruimtes, 

met op dit moment werk van de 
Haarlemse beeldend kunstenaar 
Kuno Grommers (1946). Hij maakt 
'geënsceneerde' kunst: heel dun 
plaatmateriaal zaagt, buigt en 
vormt hij. Dat hangt hij op in een 
kamertje en verft het zodanig dat 
het perspectief wordt ontregeld en 
gebruikt daarbij ook de zijmuren. 
Het resultaat is zo'n 2,5 meter hoog 
en alleen gemaakt om vanuit één 
standpunt te bekijken. Want nadat 
Grommers er een foto van gemaakt 
heeft, breekt hij alles weer af en 
verft de muren weer wit en begint 
met een nieuwe vorm. De foto's, 
met nog steeds een ruimtelijke wer-
king, verkoopt hij.
Het effect is heel sprekend. Er zit 
beweging in, het lijkt te kantelen. 
Hij speelt met kleur, vorm en per-
spectief; voor een deel op de muur 

geschilderd, je ziet niet precies 
waar het begint en waar het eindigt. 
En dan zie je de verfspatten op de 
grond en denk je: 'Het is helemaal 
niet abstract, het is gewoon een 
hok'. Het lukt hem je op het ver-
keerde been te zetten. 

Doodsboeketten
Verderop aan de Hoge Duin en Daal-
seweg, op nummer 31, is het atelier 
van Han van der Mijn (1957). Het is 
een voormalig koetshuis en als we 
binnenkomen is Van der Mijn druk 
bezig met een verfbrander, een pia-
noconcert van Bach klinkt nog net 
boven het blazend geluid uit. Aan 
de muur hangt een serie schilde-
rijen. Even later vertelt hij dat dat 
'doodsboeketten' zijn.
"Ik geloof niet echt in het hierna-
maals, maar ben nieuwsgierig naar 
wat er nou gebeurt op het moment 
dat het leven kantelt." Met dat 
moment bedoelt hij dat het sterven 
daadwerkelijk gebeurt. Naast zijn 
werk als beeldend kunstenaar is 
hij ook palliatief verpleegkundige 
en begeleidt mensen in hun laat-
ste stervensfase. "Van het ene op 
het andere moment is iemand iets 
anders. Wat ik zou willen schilde-
ren, en waar ik vaak mee bezig ben, 
is de grens tussen leven en dood, die 
kanten die elkaar net raken. Maar 
ook tussen waken en slapen; dàt 
moment kan bijna niemand vertel-
len."

Keramiek
We eindigen de ronde bij Floor 
de Bruyn Kops. Sinds een maand 
maakt zij keramiek; gebruiksvoor-
werpen zoals schaaltjes en borden, 
allemaal afwasmachinebestendig. 
"Een experiment", vertelt ze opge-
togen. "Het is spannend; je kan er 
van alles mee, bijvoorbeeld raar 
gedraaide vormen maken." Er blij-
ken heel andere techniekregels te 
gelden dan bij het schilderen: kleu-
ren mengen kan niet. En omdat 
overschilderen niet werkt is ze 
heel grafisch gaan schilderen, en 
zo komt haar Japanse serie weer 
boven.
"Je stort je ergens in en je weet niet 
waar je zal uitkomen." De Bruyn 
Kops gaat door op wat ze onderweg 
ontdekt. En dat gold ook voor veel 
kunstliefhebbers die dit weekend 
op pad waren. x
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Op Het Kopje en op borden
Kunstlijn Haarlem ook in de randgemeenten

Beeldend kunstenaar Kuno Grommers in één van de andere reinwaterkelders, 
waar het overigens ontzèttend galmt. Van eigenaar Harry Swaak kreeg hij de 
opdracht met deze ruimte iets kunstzinnigs te doen. Hij ging aan de slag met 
latten. Het effect van deze ingreep: alsof het de ruimte optilt, terwijl het om beton 
gaat (Foto: Louise Leupen).

Beeldend kunstenaar Han van der Mijn in zijn atelier met links een Kunstlijnbe-
zoekster. Rechtsboven 'De drie schikgodinnen Moirae' uit de Griekse Oudheid, 
die samen de lengte van je levensdraad bepalen (Foto: Louise Leupen). x

Floor de Bruyn Kops in haar atelier. 
Achter haar een 'Stilleven met ver-
welkte tulpen', en op tafel keramiek 
met motieven uit schilderijen van stil-
levens (Foto: Louise Leupen). x

overveen - Op zondag 11 november 
wordt in Achter de Zuilen een tentoon-
stelling geopend met schilderijen van 
Christine Peursum en glazen objecten 
van Bernard Heesen. De officiële ope-
ning vindt plaats om 15.00 uur, de 
zaal is open vanaf 13.00 uur.

Christine Peursum is geboren in 
Westzaan en is sinds 1967 werk-
zaam in Haarlem. Haar kleurrijke 
schilderijen gaan over het gedoe 
van alle dag en dat gedoe wordt uit-
gebeeld door stevige, aardse figu-
ren, mannen en vrouwen, die hard-
lopen, schaatsen, fietsen of roeien. 
Ze doen dit vol overgave. Waar zijn 
ze naar op weg, waarom doen ze 
wat ze doen? Waarom springt een 
vrouw in zomerjurk en met hoge 
hakken met een polsstok over een 
sloot en wie zijn die schaatsende 
heren in donkere pakken en met 
hoeden op? Bij elk schilderij kun je 
je eigen verhaal verzinnen.
Deze vrolijke schilderijen worden 
op de tentoonstelling gecombineerd 
met de glasobjecten van Bernard 
Heesen. Na een opleiding tot archi-
tect ging hij werken in glasblazerij 
De Oude Horn, in 1977 opgericht 
door zijn vader Willem Heesen. Hij 
besloot in 1986 definitief voor de 
glaskunst te kiezen.
Oude encyclopedieën inspireerden 
hem vanaf 1997 tot het blazen van 
de daarin afgebeelde voorwerpen. 
Hierbij geeft hij de voorwerpen - 
kannen, arabesken, pullen, kelken 
enzovoorts - een eigen expressio-
nistische, soms karikaturale inter-
pretatie. Hij onderzoekt de eigen-
schappen van glas door de grenzen 

op te zoeken van wat er technisch 
mogelijk is.
Bernard Heesen heeft in alle belang-
rijke Nederlandse musea geëxpo-
seerd, zoals het Stedelijk Museum, 
Museum Boijmans Van Beuningen 
en het Frans Hals Museum.
De tentoonstelling bij Achter de 
Zuilen is te zien van 11 november 
tot en met 9 december. Achter de 
Zuilen bevindt zich aan de achter-
zijde van het gemeentehuis aan de 
Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. Openingstijden zijn donder-
dag tot en met zondag van 13.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis. Zie 
ook www.achterdezuilen.nl. x

Schilderijen en glas
Nieuwe expositie Achter de Zuilen

Een werk van Christine Peursum dat 
tijdens de expositie getoond zal wor-
den (Publiciteitsfoto).

Bernard Heesen zoekt in zijn werk de 
grenzen op van wat technisch moge-
lijk is (Publiciteitsfoto). x

heemstede - Op woensdag 14 novem-
ber is Yora Rienstra te zien in Het Oude 
Slot met haar nieuwe programma 'We 
maken er wat van'. Met deze voorstel-
ling is Yora Rienstra van september 
2012 tot en met 2013 door heel Neder-
land te zien. 'We maken er wat van' 
is de tweede 'one woman' show van 
Yora Rienstra.

Met haar elastische lijf, tragikomi-
sche figuren en geestige liedjes van 
achter de piano danst Yora volledig 
uit de maat. Ze observeert, legt bloot 
en verbaast. Met haar ijzersterke 
mimiek en inlevingsvermogen 
geeft Yora haar eigen beeld van de 
werkelijkheid. Gedetailleerd, felre-
alistisch, zonder vals sentiment en 
met veel humor.
In 2009 won Yora Rienstra de Wim 
Sonneveldprijs op het Amsterdams 
Kleinkunstfestival. Haar debuut 
'Aan jou heeft het niet gelegen' 
werd met lof onthaald. Haar lied 
'Ik hou van jou' werd opgenomen 

in het repertoire van Herman van 
Veen. 
Aanvang woensdag 14 november is 
20:15 uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, in Heem-
stede. Reserveren van kaarten á € 
17,- is mogelijk via www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626. x

'We maken er wat van'
'Een comédienne met diepgang'

(Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen

Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

Team IJMUIDEN, Willebrordstraat 80
Tel: 0255 51 91 09 / E-mail: ijmuiden@wado.nl

Team SANTPOORT, Hagelingerweg 59
Tel: 023 539 45 45 / E-mail: santpoort@wado.nl

Team HAARLEM, Rijksstraatweg 55
Tel: 023 527 74 22 / E-mail: haarlem@wado.nl

wado.nl

Driehuis - Albert Verweylaan 42

Haarlem - Sportweg 5Q

Driehuis - Wolff en Dekenlaan 54

Spaarndam - Frans Baljonpad 16

Fraai in het groen gelegen, ruim, 
licht en Zuid-georiënteerd apparte-
ment (95 m2) met groot balkon en 
weids uitzicht over plantsoen, vijver 
en weilanden. Gunstig gelegen t.o.v. 
openbaar vervoer, dorpskernen van 
Driehuis en Santpoort-N., wandel-
parken, bos, duinen en strand. Het 
kleinschalige, complex is v.v. een 
afgesloten entree met videofoon, 
eigen parkeerterrein, fietsenstalling 
en een gemeenschappelijke ruimte 
en ruim buitenterras. Brede deur-
posten en drempelloos. Minimale 
leeftijd 55 jaar.

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.
Team Haarlem

In het groene ‘Schoterbos’  gelegen 
hoogwaardig, onder architectuur 
gebouwd  3-kamer-appartement 
(125 m2), gelegen op 4de verdieping  
met ruim, zonnig terras op het ZW 
en een berging en parkeerplaats in 
de onderbouw. De hoogwaardige 
afwerking ziet u ondermeer terug in 
de luxe afwerking, de luxe ‘Siematic’ 
keuken, de moderne, complete bad-
kamer en de elektrische zonwering.  
Het uitzicht vanuit het appartement 
is fenomenaal te noemen. Woningruil 
met 30er jaren woning met tuin in 
Haarlem mogelijk!

Vraagprijs: € 365.000,- k.k.
Team Haarlem

Comfortabel 3-kamer-hoekappar-
tement (90 m2) met ruim terras 
(ca. 15 m2), een privéberging op 
de parterre en een parkeerplaats 
op een afgesloten parkeerterrein. 
Gunstige ligging, op loopafstand van 
het dorpscentrum van Driehuis en 
Santpoort-Noord, het NS-treinstation, 
wandelparken en duinengebied. 
Het uitstekend onderhouden en 
keurig gestoffeerde appartement 
is onder andere voorzien van een 
moderne keuken v.v. inbouwapp. en 
een complete badkamer met ligbad, 
douche en dubbele wastafel.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
Team Haarlem

In rustige woonomgeving gelegen, 
luxe verbouwde bungalow met 
voortuin en zonnige achtertuin (ZW), 
een royale garage (separaat te koop) 
en een verwarmde schuur. De lichte 
woning is v.v. een natuurstenen 
vloer, complete ‘Poggenpohl’ keuken, 
moderne badkamer, 2 slaapkamers 
en vrij uitzicht. Uitstekende ligging, 
aan de rand van Spaarndam, 
direct nabij recreatiegebied, jacht-
havens, winkels en uitvalswegen. 
Tevens uitstekend geschikt voor 
SENIOREN (slaapkamer en badkamer 
op de parterre).

Vraagprijs: € 279.000,- k.k.
Team Haarlem

Woningruil eengezinswoning 
met tuin in Haarlem mogelijk!
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Feestdagen in de 
sneeuw!

149Op nog geen 2,5 uur rijden van de Neder-
landse grens ligt het prachtige Sauerland 
Stern Hotel, omringd door bossen en 
bergen. Dit viersterren-de-luxe-hotel in 
Willingen is zowel bij volwassenen als 
kinderen zeer geliefd!

Bij aankomst 23/12, 24/12, 29/12 
• 3x overnachting o.b.v. halfpension
 (Oud & Nieuw)
• 3x of 4x overnachting o.b.v. halfpension (Kerst)
• feestelijke Kerst-/ Oud & Nieuw-party
• fakkelwandeling met Glühwein (Kerst)
• winterolympiade met kinderen (Oud & Nieuw)
• karaoke-playbackshow en ijsshow (Kerst)
• livemuziek
• begeleide wandelingen

Bij aankomst 27/12
• 2x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x dinerbuffet 
• 1x candlelight-diner in Gutshof Itterbach
• 1x koffi e met gebak in Gutshof Itterbach
• 1x toegang subtropisch zwemparadijs (90 min)
• Upland wandelpakket met routebeschrijvingen

Prijzen
5-d Kerst-arrangement
23/12 412
4-d Kerst-arrangement
24/12 309
3-d Tussen de feestdagen-
arrangement
27/12 149
4-d Oud & Nieuw-arrangement
29/12 417

Kinderkorting (bij 2 volbetalen-
den op de kamer):
Tussen de feestdagen-arrangement
Kinderen 0 t/m 3 jaar: gratis
1e kind 4 t/m 15 jaar: gratis 
2e kind 4 t/m 15 jaar: 50% korting

Kinderkorting Kerst- of Oud & Nieuw-
arrangement zie onze website.

Prijzen in € p.p. Niet in-
begrepen: reserverings-
kosten, toeristen-
belasting en kosten 
Calamiteitenfonds.

3-, 4- of 5-daagse More
Inclusive, Duitsland

zoek & boekcode 50778

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 50778 
of ga langs bij één van de reisbureaus van 
VakantieXperts.

heemstede - De spanning bij Marjet van 
den Brand, deelneemster aan The 
Voice of Holland neemt toe. Vrijdag 
treedt zij aan in de eerste live show 
van het programma. Haar derde 
optreden na the Blind Auditions en 
the Battle. Op particulier initiatief 
en met hulp van sponsors zoals de 
winkeliersvereniging en medewer-
king van de gemeente treedt Marjet 
op zaterdag 17 november op op een 
podium op de Binnenweg in Heem-
stede, los van het resultaat van haar 
optreden in de live show.

In the Blind auditions draaide Roel 
van Velzen als eerste zijn stoel, 
gevolgd door Trijntje Oosterhuis. 
Marjet koos voor Roel en nam het 
in 'the Battle' op tegen Sebastiano. 
Haar snelle ontwikkeling zorgde 
er voor dat van Velzen zijn voor-
keur voor haar uitsprak. 
En daarmee heeft zij de livehows 
bereikt.
En zo begint de 17-jarige Marjet een 
bekende Heemsteedse te worden. 
Tijd dat de inwoners van Heemste-
de nader kennis met haar maken. 
Na de intocht van Sinterklaas zal 
vanaf 14.00 uur een feestje worden 
gebouwd rond het podium bij de 
ING bank op de Binnenweg.
Voorafgaand aan haar optreden 
staat het podium ter beschikking 
aan de Haarlemse band 'the Biet' 
en instructeurs van Clublife. Voor 
zangtalenten die in de voetspo-
ren willen treden van Marjet is er 
de mogelijkheid om vanaf 12. 00 
uur in een professionele (mobiele) 
studio, bij het podium, alleen of 
met meerderen, een cd in te zin-

gen bij een geluidsband. De tekst 
is via een autocue af te lezen. Er 
zijn geen kosten aan deze opname 
verbonden en vooraf aanmelden is 
niet nodig. De beste opname van 
de dag wordt afgespeeld voor het 
publiek en wordt beloond met een 
prijs. Kijk voor meer informatie op 
www.remixcompany.nl.
Programma

Remix (neem je eigen cd op) van 
12.00 tot 15.00 uur, Bewegen met 

Club Life van 14.00 tot 14.15 uur, 
Rock en Coverband The Biet van 
14.15 tot 14.45 uur, Prijsuitrei-
king Remix van 14.45 tot 15.00 
uur, Rock en Coverband The Biet 
van 15.00 tot 15.30 uur en tot slot 
Marjet van den Brandvan 15.30 tot 
16.15 uur. x

De spanning neemt toe
Marjet van den Brand te beluisteren op de Binnenweg

Marjet van den Brand timmert momen-
teel behoorlijk aan de weg ((Publici-
teitsfoto).

santpoort-noord - Liefhebbers van 
opera kunnen hun hart ophalen. In 
't Mosterdzaadje wordt op zondag 11 
november om 15.00 uur een opera-
concert gegeven door het professio-
nele gezelschap Soare. Vier zangers 
en een pianiste brengen aria's en 
duetten uit bekende en geliefde ope-
ra's van Mozart, Beethoven, Rossini, 
Gounod, Gershwin en Donizetti.

door Paula Blom

De leden van het kwartet zijn de 
sopraan Kathelijn van Dongen, 
mezzo-sopraan Els van der Waard, 
tenor Emile van der Peet, bas Coert 
van den Berg en de pianiste Eliza-
beth Scarlat.
Al eeuwenlang zijn mensen gefas-
cineerd door de opera, het was dan 
ook altijd een echt volksvermaak. 
De meeslepende melodieën uit veel 
opera's werden vaak uit volle borst 
op straat gezongen. En nog altijd 
trekken beroemde opera's keer op 
keer volle zalen. En wat is er dan 
mooier dan delen uit Mozarts ope-
ra's Cosi van Tutte en Don Giovanni, 
Porgy en Bess van Gershwin, Faust 
van Gounod en nog veel meer. Er 
zal vast wel zachtjes mee geneuried 
worden.

De musici hebben ieder een eigen 
carrière in de muziek maar maken 
tussen alle drukte door tijd om 
met elkaar deze operaconcerten te 
geven. Een fraai programma met 
hart en ziel.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

De fascinatie voor opera
Vocaal kwartet Soare

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Vrijdag 9 novem-
ber om 20.00 uur speelt in 't Mos-
terdzaadje het unieke wereldmuziek 
ensemble Hava-Hava een klank- en 
kleurrijk programma met muziek 
uit onder anderen Turkije en India, 
Armenië, Libanon en eigen composi-
ties op bijzondere instrumenten.

door Paula Blom

De fluitistes Cora Greevenbosch en 
Marianne Noordink specialiseer-
den zich na hun Masterstudie fluit 
in Oosterse muziek. In 2010 beslo-
ten zij de rijkdom aan klanken te 
bundelen. Voor dit concert sluiten 
Yorgos Kesisoglou op ud, Diederik 
van Dijk op cello en sopraan Vera 
Ramer zich aan bij Hava-Hava. Cora 
bespeelt de bansuri volgens de 
Noord- Indiase klassieke muziek-
traditie en Marianne de ney vol-
gens de Turkse en Arabische klas-
sieke muziektraditie.
De verrassende samenstelling 
van dit ensemble geeft een heel 
eigen geluid. Door het samenvoe-
gen van Oosterse tradities en de 
muzikale achtergronden van de 
musici ontstaat er een symbiose 
die de muziek van  Hava-Hava heel 
uniek maakt. Het ene moment 
droomt het publiek weg op een 
Indiase melodie (zwevende tapij-
ten bestaan echt…), het andere 
moment vliegen de noten je om 
de oren in een opzwepende Turkse 
Longa (weg tapijt!).

De stukken die op het programma 
staan worden verbonden door 
improvisaties van de musici, zowel 
volgens de klassieke traditie van 
Noord India en Turkije, als vanuit 
de Westerse klassieke en heden-
daagse muziek.
Hava-Hava (wat zowel in het Turks 
als Hindi 'lucht' betekent) neemt 
de aanwezigen graag mee op deze 
boeiende muzikale ontdekkings-
reis naar het Oosten.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

Unieke wereldmuziek
Klank- en kleurrijk met Hava-Hava

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - De Vrijwilligers-
centrale Haarlem e.o. houdt op 
zaterdag 10 November open dag. 
Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen 
welkom die benieuwd is naar wat 
er zoal aan vrijwilligerswerk voor-
handen is. Tijdens de open dag 
informeren de consulenten van 
de Vrijwilligerscentrale bezoekers 
over alle aspecten van het vrijwil-
ligerswerk. Ook de 550 beschik-
bare vacatures kunnen worden 
bekeken en stagemogelijkheden 
besproken. De open dag vindt 
plaats bij de Vrijwilligerscentrale 
Haarlem aan de Nieuwe Groen-
markt 51. x

Open dag

bennebroek - Op vrijdagavond 16 
november organiseert de afde-
ling Groei & Bloei - Bennebroek 
een lezing met als onderwerp sier-
grassen. De lezing wordt verzorgd 
door de heer Wiert Nieuman. De 
meest voorkomende plantenfami-
lie op de wereld is gras. Kijk maar 
naar de weilanden, de graanak-
kers, de rijstvelden, de rietzomen: 
allemaal grassen. Grassen zijn zo 
algemeen dat men pas sinds kort 
ontdekt heeft dat veel grassen ook 
mooi zijn en pas sinds deze eeuw 
wordt gras een onmisbaar onder-
deel van de tuin. Grassen zijn uit-
stekende potplanten en daarom 
ook ideale planten voor het bal-
kon of terras. In de presentatie zal 
Wiert Nieuman verschillende toe-
passingen van grassen in tuinen 
laten zien en daarnaast ook aan-
dacht besteden aan het sortiment. 
De avond wordt gehouden in Het 
Trefpunt van de Protestantse Kerk 
aan het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek. Aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Zie ook www.
bennebroek.groei.nl. x

Lezing siergrassen

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beindorp
www.centmeubelen.nl

HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 

HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl

Uw Natuursteenvloeren weer als nieuw

November aanbieding 

15 % korting  + gratis onderhoudsmiddel

Bel voor vrijblijvende prijsopgave:
071-3615844/ 06-21.150.140

De specialist op gebied van vloeronderhoud
info@cleanexpert.nl / www. cleanexpert.nl

ook voor: tapijt, hout, linoleum en meubelstoffen

Bink FOURNITUREN heeft een leuke sinterklaasactie. 

Dress Your Doll is haute couture voor kinderen. Kinderen 

vanaf zeven jaar kunnen zelf hun poppenkleren maken. 

Knip de verschillende onderdelen uit het stoffenpatroon 

en naai ze eenvoudig aan elkaar vast. Deze patronen zijn 

ook geschikt voor Barbiepoppen. Je kunt kant en klare 

patronen van stof kopen maar voor de gevorderden zijn er 

ook setjes met stof en losse patronen. De stof is gemakke-

lijk te verwerken want hij rafelt niet en is rekbaar. Tijdelijk 

bij aankoop van een patronensetje een gratis borduur-

schaartje t.w.v. 3,65 (zolang de voorraad strekt). Kleine 

Houtstraat 39, Haarlem. 023-5516412.

VRIJWILLIGE TAALCOACHES GEZOCHT

Al 200 vrijwilligers in Haarlem e.o. zijn taalcoach voor 
een anderstalige. Maar er zijn er nog veel meer nodig.

Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands 
leren spreken en verstaan maar hebben soms weinig 
contacten. Een vrijwilliger ondersteunt een ander-
stalige bij het oefenen van de taal. Door veel samen te 
spreken verbetert de taalvaardigheid snel. Ook kunt 
u samen huiswerk maken of activiteiten ondernemen 
(bibliotheekbezoek, boodschappen doen).

Een taalkoppel spreekt één keer per week samen af 
(1 á 2 uur). U hoeft geen docent of deskundige te zijn. 
Geduld en interesse in mensen uit een andere cultuur 
zijn voldoende. Wij zorgen voor een goede introduc-
tie en begeleiding. Jong, oud, werkend, studerend of 
thuis: iedereen kan taalcoach worden!

Meer weten of een afspraak maken?
Gilde Samenspraak/Vrijwilligerscentrale Haarlem:
023- 5314862 of gilde@vwc-haarlem.nl
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 en 
www.toneelschuur.nl. Tevens Kaart-
verkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 9 november

Wereldmuziek

20.00 | Klank- en kleurrijk pro-
gramma van wereldmuziek 
ensemble Hava-Hava. Turkse com-
posities, Indiase improvisaties, 
melodieën uit Armenië, Libanon, 
Spanje en meer. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Maestro

20.00 | Frits Sissing presenteert 
een nieuw tv-programma van de 
AVRO: Maestro. In het programma 
strijden negen bekende mensen, 
met een passie voor klassieke 
muziek, om de titel 'Maestro'. Ze 
gaan de uitdaging aan om zich 
in acht weken te ontwikkelen 
tot dirigent van het orkest Hol-
land Symfonia. Publiek kan de 
opnames gratis bijwonen. Kaar-
ten dienen wel besteld te worden 
via de AVRO webshop [http://avro.
nl/maestro/]. Philharmonie, Grote 
Zaal. Noot: Het programma wordt 
vanaf 8 november uitgezonden.

A Lady on Stage

20.15 | Na haar succesvolle one-
woman-show Simply the best, 
maakt Ruth Jacott een nieuwe 
show met wederom een live 
orkest. € 35,- | € 32,- | € 29,-. Stads-
schouwburg Haarlem.

Ruysdael Strijkkwartet

20.15 | Joris van Rijn - viool, Emi Ohi 
Resnick - viool, Gijs Kramers - alt-
viool en Jeroen den Herder - cello. 
Werken van Eisler, Will, Mendels-
sohn en Schulhof. € 21,-. Museum 
de Cruquius in Cruqius. Reserve-
ren mogelijk via www.cruquius-
concerten of 023-5563707.

Orthodoxe gezangen

20.l15 | Het Nederlandse Kamer-
koor Oktoich en het Servische 
koor van de kathedraal St. George 
uit Novy Sad [Servië]. Orthodoxe 
gezangen uit de Russische en Ser-
vische traditie. Gratis [na afloop 
collecte]. St. Josephkerk, Jansstraat 
43 in Haarlem. www.oktoich.nl

Patronaat

20.30 | Jan Akkerman en Eric Vloei-

mans: 50 Years on Stage. € 16.50. 
Kleine Zaal. 20.30 | Irrational Libra-

ry: John Schoorl, Raaf, Droppings 
& DJ Lex Focus. Host: Mr. Weird 
Beard. Gratis in het Café. 23.00 | 
Dance2Move4Life. Dance event ten 
behoeve van Dance4Life met een 
'waslijst' aan dj’s in beide zalen en 
het Patronaat Café. € 15,- [16+]. Uit-

verkocht: Het try-out concert van 
Within Temptation.

Zaterdag 10 november

Mul, Haydn & Brahms

20.15 | Symfonie Orkest Haerlem 
o.l.v. Nicholas Devons m.m.v pia-
nist Mengjie Han. Sinfonietta voor 
orkest van de Haarlemse compo-
nist Jan Mul, van Haydn Symfonie 
nr. 104 en van Brahms zijn Eerste 
Pianoconcert. € 19,50. Philhar-
monie, Grote Zaal.

Zaterdag 10 november

'Land'

20.15 | In haar nieuwe theaterpro-
gramma Land verruilt Frédérique 
Spigt Rotterdam voor Nashville. 
Banjo, mandoline en diverse gita-
ren zorgen voor een eigenzinnige 
kruisbestuiving van folk, blues en 
country. € 18,50. Philharmonie, 
Kleine Zaal.

Hemelse Muziek

21.00 | Eerste Voorronde Hemelse 
Muziek Quiz 2012 o.l.v. DJ John. 
Café 't Hemeltje, Bloemendaalse-
weg 102 in Bloemendaal. Noot: 
dinsdag 13 november 2012 aan-
vang 21.00 uur: Jam Session o.l.v. 
drummende kok Hans de Vries. 
Amateur , liefhebber of professio-
nal? Kom met stem of instrument 
langs! www. hemeltje.nl

Patronaat

19.30 | Haarlem Reggae Movement. 
Gratis in het café. 20.30 | Hallo 

Venray speelt het album 'The More 
I Laugh, The Hornier Due Gets' uit 
1992. € 12,50. Kleine Zaal. 22.00 
| Freakshow 'Kuddedieren & Dirt-
caps Birthday Bash'. House, Hip-
hop & Dubstep. € 10,- {18+, alleen 
voorverkoop]. Grote Zaal.

Zondag 11 november

Operaconcert

15.00 | Ensemble Soare: vier 
zangers en een pianiste brengen 
aria's en duetten uit bekende 
en geliefde opera's van Mozart, 
Beethoven, Rossini, Gounod, 
Gershwin en Donizetti. Gratis 
[na afloop collecte]. 't Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Lustrumconcert

15.00 | Vocaal ensemble Corde 
Vocali o.l.v. Sarah Barret viert 
het 5-jarig bestaan met werken 
uit de Spaanse Barok. € 15,- 
[kinderen € 5,-]. Nieuwe Kerk, 
Nieuwekerksplein in Haarlem. 
www.cordevolcali.nl

De Rusthoek

15.00 | Latin jazz met Nanning 
van der Hoop - drums, Bert van 
der Veen - piano en Vincent Kui-
per - bas. Grand Café de Rust-
hoek, Bloemendaalseweg 141 
in Bloemendaal. Gratis entree.

Patronaat

16.00 | De Haarlemse Jazzclub: 
Vincent Koning en het Rob van 
Bavel Trio. € 5,-. Café. 19.30 | 
Harde Pappies: Hopsin [USA], 
Dizzy Wright [USA] & DJ Hoppa 
[USA]. Hiphop & rauw. € 10,-. 
Kleine Zaal. x

haarlem - Zaterdag 10 november om 
20.15 uur vindt in de Philharmonie 
in Haarlem een bijzonder en gevari-
eerd concert plaats. Op het muzikale 
menu staan achtereenvolgens een 
kleurrijke amuse van de Haarlem-
se componist Jan Mul (1911-1971), 
waarna de levendige en verfijnde 
symfonie van Haydn en tot slot het 
zware, duistere eerste pianoconcert 
van Brahms.

door Fred Dukker

Jan Mul was lange tijd in de verge-
telheid verzonken, maar de laatste 
jaren daar aan weer ontrukt. Hij 
was een Nederlandse organist, 
componist van voornamelijk kerk-
muziek en muziekredacteur van 
de Volkskrant.
Onder het grote publiek werd hij 
vooral bekend door zijn kerstlied 
Midden in de Winternacht en de 
filmmuziek die hij componeerde 
voor de speelfilm Fanfare van Bert 

Haanstra. De dubbelmars daaruit 
is uitgebracht onder de titel Fan-
fare in Es. Na zijn studie aan het 
Amsterdams Conservatorium bij 

Sem Dresden was Mul jarenlang 
verbonden als kerkorganist aan 
de R.K. Kerk van O.L. Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen in Overveen. Op 
programma staat verder de Symfo-
nie nr. 104 'London'/'Salomon' F.J. 
Haydn (1732-1809). Na de pauze het 
eerste pianoconcert van Brahms. 
Medewerking verlenen Het Symfo-
nie Orkest Haerlem onder leiding 
van dirigent Nicholas Devons en 
pianist Mengjie Han.
Aanvang in de Philharmonie aan 
de Lange Begijnestraat 11 is zoge-
zegd 20.15 uur. Kaarten kosten € 
19,50 aan de zaal en € 16,- via leden 
of www.symfonieorkesthaerlem.
nl. Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar.
Dit concert is mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Haar-
lem, de J.C.Ruigrok Stichting, het 
Haarlemsche Muziekfonds en de 
erven Mul. x

Levendig, verfijnd, gevarieerd
Uitvoering Amuse van Haarlemse componist Jan Mul

het Symfonie Orkest 'Haerlem' Sinfonietta (Publiciteitsfoto).

overveen - Rupsje Nooitgenoeg 
staat komend weekeinde centraal 
bij Poppentheater de Zilveren Maan. 
André van Poppentheater Het @
penstaartje vindt in deze voorstel-
ling het beroemde prentenboek 
Rupsje Nooitgenoeg van Erik Carle. 
Tijdens het voorlezen komt het boek 
tot leven. Het rupsje eet en eet. Hij 
heeft nooit genoeg. Rupsje Nooitge-
noeg wordt groter en groter, maakt 
een cocon en veranderd in een won-
derschone vlinder. Een voorstelling 
(3+) met liedjes en met een bood-
schap die niemand zal vergeten: 
Als je groeien wilt, moet je wel goed 
eten.

Poppentheater Het @penstaartje 
is een rondreizend theater met een 
gevarieerd aanbod van kinder- en 
gezinsvoorstellingen die zowel edu-
catief, muzikaal, feestelijk, sfeervol 
als poëtisch zijn.
De voorstelling is te zien 10 en 11 
november, aanvang 11.00 uur bij 
Poppentheater de Zilveren Maan in 
de Aardappelkelder op het Land-
goed Elswout in Overveen. Kaartjes 
kosten € 8,50 en € 10,- voor volwas-
senen. Reserveren is mogelijk via 
023-5353782 en 0622946290 of 
via www.poppentheaterdezilveren-
maan.nl. x

Als je groeien wilt dan
moet je wel goed eten bloemendaal/haarlem - Wie wil er 

meer weten over Sint Maarten? 
De beroemde en aardige Heilige, 
die zijn eigen mantel doormid-
den sneed, om een arme bede-
laar te helpen. Dit jaar komt 
Sint Maarten naar Haarlem en 
Bloemendaal om een geest te 
verjagen. Kinderen die dureven 
te komen kijken, kunnen hun 
lampion meenemen. Er zijn 
uitvoeringen op 9 november in 
de Dorpskerk in Bloemendaal 
om 19.00 uur en op zondag 11 
november om 16.00 uur in de 
Groenmarktkerk aan de Nieuwe 
Groenmarkt 14 in Haarlem. De 
toegang bedraagt voor volwasse-
nen € 2,- en voor kinderen € 1,-. 
Meezingen mag. x

Griezeltocht

bloemendaal - De Vertelschuur pre-
senteert zondag 11 november 'De 
driekante steek'. Een verhaal vol 
humor, ironie en Andalusische fol-
klore, naar één an de beroemdste 
werken uit de Spaanse literatuur door 
P.A. de Alarcon. Uitvoerenden zijn 
Cisca Boermans - verteller, Hermma 
Timmer - zang, Eddie Franken - gitaar 
en Theo van der Loo - viool. Aanvang 
is 15.00 uur. De toegang bedraagt € 
10,-. Reserveren is mogelijk via www.
devertelschuur.nl of 023-5257855. De 
Vertelschuur is te vinden aan de Krul-
lenlaan 3 in Bloemendaal. Zie ook 
www.devertelschuur.nl. x

De driekante steek

haarlem - Op zaterdag 10 november 
wordt binnen de historische muren 
van de Haarlemse Grote of St. Bavo 
Kerk voor de twaalfde keer een vrij 
toegankelijk boekenmarkt gehou-
den. Met een volledige bezetting 
van 65 stands of meer dan 250 
strekkende meter aan boeken pre-
senteren standhouders uit het hele 
land vanaf sfeervol verlichte stands 
hun collecties met kwaliteitsboe-
ken van alle onderwerpen.

Romans, thrillers, kookboeken, 
antiquarische boeken, kinder- en 
jeugdboeken, onderwerpen als 
esoterie, oorlog, kunst en ook 
topografie, sport, flora en fauna 
en wat al niet meer; letterlijk alle 
onderwerpen worden hier gepre-

senteerd. Ook deze keer komen 
de professionele standhouders 
uit het hele land naar de Spaarne-
stad. Deze keer onder meer onder 
meer ook uit Den Haag, Drachten, 
Groningen, Hilversum, Maarssen, 
Oudorp, Pijnakker, Putten, Rot-
terdam, Wassenaar.
Even traditioneel als de boeken-
markt zijn al haast de muzikale 
optredens die tijdens de boeken-
markt te beluisteren zijn. De 
muzikale bijdrage van dit jaar 
wordt, evenals in 2011 verzorgd 
door het jubilerende Haarlems 
Amateur Symfonie Orkest. Een 
week na hun optredens tijdens 
de boekenmarkt verzorgt dit 
tachtig jaar jonge en 35 man en 
vrouw sterke orkest op zondag 

Boekenmarkt in de Bavo
Met voorproefje op jubileumconcert

(Publiciteitsfoto).

18 november hun jubileumoptre-
den in de Philharmonie; de optre-
dens tijdens de boekenmarkt zijn 
een voorproefje van wat tijdens 
dat concert ten gehore wordt 
gebracht. x

zandvoort - Op zondag 18 novem-
ber zal de tweede Zandvoortse 
Rommelmarkt van dit najaar 
plaatsvinden in Gebouw de 
Krocht naast de Katholieke Kerk 
aan de Grote Krocht 41. De markt 
is geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Op deze markt worden uit-
sluitend tweedehands  artike-
len aangeboden. De organisatie 
heeft de markt iets kunnen uit-
breiden en voor de eerste keer 
zullen ook enkele standhouders 
het podium innemen. Het podi-
um is vanuit de zaal bereikbaar 
via twee stevige trappen. De bar 
van het Gebouw de Krocht zal 
de gehele dag zijn geopend en 
er worden koffie, drankjes en 
broodjes kroket geserveerd. De 
toegang tot de markt is gratis. x

Rommelmarkt
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overveen - Afgelopen vrijdag heb-
ben PWN en ARK Natuurontwikke-
ling een Safaripad in het Kraansvlak 
geopend, het leefgebied van een 
kudde wilde wisenten. Een unicum 
in West-Europa. Na vijf jaar ervaring 
met honderden, probleemloze maar 
wel altijd begeleide bezoeken zijn 
PWN en ARK ervan overtuigd dat 
wisenten en mensen ook onbege-
leid door boswachters samen kun-
nen gaan. Respect voor de wisenten 
is daarbij wel het uitgangspunt.

door Michiel Rehwinkel

Bezoekers zijn sinds zaterdag 
november welkom om op eigen 
gelegenheid het pad te bewande-
len en krijgen zo de kans om de 
wisentkudde in het wild te spot-
ten. Het Kraansvlak is onderdeel 
van Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland, dat is te vinden tussen 
Haarlem, Bloemendaal en Zand-
voort.
Natuurbeheerders en initiatiefne-
mers PWN en ARK Natuurontwik-
keling introduceerden in 2007 een 
wisentkudde in het Kraansvlak om 
te bestuderen of deze dieren een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
open houden van de duinen. De 
resultaten van het begeleidende, 
wetenschappelijk onderzoek wer-
den eerder vorige week tijdens 
het Nationale Wisentsymposium 
gepresenteerd. Conclusie: het gaat 
goed met de wisent in Nederland.

Uitsluitend wandelaars
Het Safaripad is uitsluitend voor 
wandelaars, met gele paaltjes 
afgezet en ongeveer drie kilome-
ter lang. Het is te bereiken vanaf 
het Duinpieperpad, een wandel- 

annex fietspad dat ten oosten van 
de strandboulevard van Zandvoort, 
in de duinen loopt. Bezoekers wor-
den aan het begin van het pad via 
speciale borden geïnformeerd over 
de toegangs- en omgangsregels. In 
de beginperiode zullen dagelijks 
speciaal opgeleide vrijwilligers 
langs het Safaripad te vinden zijn 

als extra informatiebron.
De wisentkudde is vanaf 2007 
gegroeid van zes naar zestien 
dieren. Jaarlijks worden er in het 
voorjaar kalfjes geboren. In het 
Kraansvlak lopen ook reeën, dam-
herten, een kudde wilde paarden 
(Koniks) en kleinere dieren als vos-
sen en konijnen. x

Uniek in West-Europa
Safaripad door wisentgebied geopend

Wisenten kijken zonder een hek ertussen is ssinds afgelopen weekeinde moge-
lijk. Respect voor de wisent is wel het uitgangspunt, maar dat dwingt het dier met 
zijn imposante omvang zelf ook wel af (Foto: www.ovmfotografie.nl).

overveen - Bezoekers van landgoed 
Elswout keken maandagmiddag 
raar op. Liefst 24 oude oorlogsvoer-
tuigen stonden op de oprijlaan in 
Overveen geparkeerd. De wagens 
waren later in de middag elders in 
de regio te vinden in verband met 

een bedrijfsdag. Veel bezoekers 
dachten in eerste instantie dat het 
om een militaire oefening ging, 
waarvoor de wagens bij Elswout 
stonden geparkeerd. x

Rare gewaarwording

(Foto: Michel van Bergen).

regio - De politie Kennemerland 
controleert weer extra in de 
donkere uren op fietsverlich-
ting. Afgelopen week werden op 
meerdere locaties al tientallen 
bekeuringen uitgeschreven. Het 
viel de agenten hierbij op, dat 
veel schoolgaande kinderen geen 
goede verlichting hadden. "Juist 
deze kwetsbare groep raakt regel-
matig betrokken bij verkeerson-
gevallen", aldus een woordvoer-
ster. "Daarom verzoekt de politie 
ook ouders om extra aandacht te 
besteden aan de veiligheid van 
hun schoolgaande jeugd. Zeker 
bij regenachtig weer zijn fietsers 
zeer slecht zichtbaar voor auto-
mobilisten als zij niet goed ver-
licht zijn." Meer informatie over 
de fietsverlichtingscampagne is te 
vinden op www.ikwiljezien.nl. x

Extra controles

bennebroek - Op 1 november schre-
ven wij dat de kerk op het terrein 
van inGeest vervallen is en leeg 
staat. Ten onrechte zeggen vrijwil-
ligster Yvonne den Haak (vrijwil-
ligster) en Jolien Nak (dominee). De 
kerk die in 1932 door architect A.T. 
Kraan als hart van het complex is 
ontworpen, wordt nog geregeld 
gebruikt voor diensten voor men-
sen van binnen en buiten de psy-
chiatrie. Zo heeft er op 7 oktober 
jongstleden nog een Heilige Doop 
plaats gevonden. De diensten zijn 
er elke eerste zondag van de maand 
en beginnen om 10.30 uur. x

Even rechtzetten

heemstede - Een 23-jarige man uit 
Litouwen is maandagochtend 
omstreeks 05.00 uur aangehouden 
door de politie, nadat hij op heter-
daad was betrapt bij diefstal uit 
een auto op de Paulus Potterlaan. 
Een getuige meldde kort daarvoor 
dat zij twee mannen bezig zag met 
geweld in een auto in te breken. 
Agenten met politiehonden waren 
snel ter plaatse en vonden in de 
nabije omgeving tassen met gesto-
len goederen uit diverse auto's, 
waaronder navigatie-apparatuur. 
De omgeving werd afgezet en in een 
tuin aan de Frans Lisztlaan werd de 
verdachte aangetroffen. Hij werd 
aangehouden en ingesloten. x

Autokraker gepakt

Hopen op buurtbusHopen op buurtbus 'Supergelukkig''Supergelukkig'
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Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

“Brasserie Vogelenzang nodigt u uit”
       (Gespecialiseerd in wildgerechten)

Voor een culinaire reis door de mooie (wild) gerechten uit 

zowel onze à la carte kaart als in een prachtig menu

3- gangen à € 29,50 of ons 4-gangen menu à € 35,00.

Nieuw bij de Brasserie!!
Dagelijks wisselende dagschotel 

à € 9,50 te vinden op onze site, 

facebook of per sms te ontvangen

Op onze à la carte kaart
“Catch of the day” à € 21,50

Dagelijks wisselende vis

www.brasserievogelenzang.nl

info@brasserievogelenzang.nl - 023-7432712 

Vogelenzangseweg 182 Te Vogelenzang

New Yorkse schrijver 
Shalom Auslander 
treedt op in Bloemendaal

Zaterdag 17 november - 16.00 uur



haarlem/regio - Op zondag 18 novem-
ber om 13.00 uur organiseert de 
Stichting Behoud Houtmanpad e.o. 
in samenwerking met wandelaars en 
alle liefhebbers van het Houtmanpad 
een demonstratieve wandeltocht. 
De organisatie wil op deze wijze de 
gemeente Haarlem nogmaals laten 
zien dat zij deze omgeving onaange-
tast en authentiek willen laten.

Start van de bijeenkomst is op het 
parkeerterrein tegenover de Basis-
school De Focus aan het Houtman-
pad 33. De demonstratie is voorlo-
pig de laatste in een lange reeks 
van protesten van bewoners en de 
Stichting Behoud Houtmanpad e.o. 
De gemeente Haarlem staat op het 
punt om langs het schelpenpad een 
geasfalteerd fietspad aan te leggen 

met een breedte van 2.50 meter. 
Om dit plan te realiseren moeten 
bomen worden gekapt en Elzen-
hakhout verdwijnen. Een deel van 
de trekvaart moet worden gedempt. 
Bovendien kost dit - volgens de 
stichting onnodige en onzinnige 
plan - 2,4 miljoen euro en dat ter-
wijl er volgens hen al uitstekende 
verbindingsroutes voor fietsers en 
bromfietsers bestaan, via de Zijlweg 
en de Vlaamseweg.

Goed Heiligman
"De historische en natuurlijke ver-
bindingsroute, deel van het oude 
Visserspad tussen Zandvoort en 
Haarlem, wordt op deze wijze door 
de gemeente op een respectloze 
wijze onherstelbaar beschadigd en 
aangetast", aldus de belangenbehar-
tigers van het Houtmanpad. Met de 
demonstratie willen zij in samen-
werking met de Stichting Behoud 
Houtmanpad e.o. aandacht vragen 
voor een alternatief plan, dat goed-
koper is en niet ten koste gaat van 
de rust en historisch karakter van 
het huidige Houtmanpad. Ook de 
Goed Heiligman trekt zich het lot 
aan van het eeuwenoude schelpen-
pad en is van plan te komen. Voor 
meer informatie kan men terecht 
op de site van Stichting Houtman-
pad: http://houtmanpad.wordpress.
com/ x
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bloemendaal/regio - Lijn 81 reed van 
Santpoort Zuid via Bloemendaal, 
Overveen, Haarlem, Overveen en 
Bloemendaal naar Zandvoort. Hij werd 
eind vorig jaar opgeheven wegens te 
weinig passagiers. Nog voor het zover 
was vroegen de PvdA en het CDA al 
om alternatieven en wethouder Anne-
mieke Schep zou die onderzoeken. In 
april 2012 verscheen een oproep voor 
vrijwilligers die een buurtbus kunnen 
opzetten. Die leverde weinig op. Maar 
in november ontstonden spontaan 
enkele nieuwe initiatieven. Wethou-
der Schep pakt die handschoen graag 
weer op.

door Ruud Vader

Een buurtbus kan, met steun van 
de provincie en Connexion worden 
opgezet door een vrijwilligersorga-
nisatie. Daarvoor zijn in de eerste 
plaats bestuursleden nodig die aan-
vragen gaan indienen en de plan-

ning voor chauffeurs gaan opzet-
ten. Ook daar zijn vrijwilligers 
voor nodig. Het bestuur moet, als 
het er is, ook nog verkennen welke 
behoefte reizigers aan de buurtbus 
hebben. Een hele klus waar in ieder 
geval de PvdA en Welzijn Bloemen-
daal actie voor willen onderne-
men. Henk Schell (PvdA) verkende 
al mogelijkheden om samen met 
buurt en winkeliersverenigingen 
een posteractie op touw te zetten 
en Marga Beekman startte indivi-
dueel een petitieactie waardoor ze 
vorige week ruim 600 handteke-
ningen aan wethouder Schep kon 
overhandigen.

Eerst bestuurvrijwilligers
Schep toonde zich verheugd over 
de nieuwe initiatieven en wil die 

verder graag coördineren, maar 
waarschuwt voor te snelle actie. 
Nico den Hertog (beleidsmedewer-
ker verkeer) licht toe: "Je moet je 
om te beginnen afvragen wat het 
voor bus moet worden, een belbus 
of een buurtbus. Verder wil het 
reizigersadviesorgaan (Rocov N-H) 
graag worden betrokken, net als de 
provincie, want die is straks verant-
woordelijk en kan ons helpen om 
een aanpak te ontwikkelen die de 
grootste kans op succes heeft. Nu 
is er nog geen follow-up die we de 
vrijwilligers kunnen aanbieden. 
Het lijkt ons slim, dat we ons nu 
eerst vooral richten op mensen die 
iets in organisatie/bestuur kunnen 
betekenen. Dan bouw je het plan 
van onderaf op en creëer je een 
aanspreekpunt voor vrijwilligers 
die chauffeur willen worden. Dat is 
ook nodig om een buurtbus bij de 
provincie op tafel te krijgen."
Lezers die zich willen inzetten 
voor deze maatschappelijk belang-
rijke zaak kunnen zich melden 
bij Den Hertog via 023-5225701 of 
n.denhertog@bloemendaal.nl. x

Nieuwe hoop op buurtbus
voor de opgeheven lijn 81

Wethouder Annemieke Schep gaat coördineren

Het aanbieden van 600 handtekeningen voor de buurtbus. Vlnr: Wethouder 
Annemieke Schep, Marga Beekman, Thea van Dorresteijn en Betty Rijpma, de 
leden van het petitiecomité (Foto: Cor van Iperen).

Demonstratieve wandeltocht
tot behoud van Houtmanpad

Het eeuwenoude en rustige Houtmanpad in de herfst (Foto: R.S.P. Fotografie 
©2012).

Het vertrek- en verzamelpunt van de 
wandeling, het parkeerterrein tegen-
over basisschool De Focus (Foto: 
R.S.P. Fotografie ©2012). x

bloemendaal - Het Bloemendaalse col-
lege van B & W wil in deze collegepe-
riode geen plannen meer ontwikkelen 
voor de realisatie van woningen  in 
Vogelenzang Noordoost. In Bloemen-
daal komt de behoefte aan wonin-
gen voor de periode 2012-2015 (260 
woningen) overeen met de al geplande 
nieuwbouw.

Er is om deze reden momenteel geen 
noodzaak om woningen te ontwik-
kelen in Vogelenzang Noordoost. 
Ook de stagnerende woningmarkt is 
voor het college aanleiding voorlopig 
af te zien van woningbouw. In een 
volgende collegeperiode kan wor-
den bepaald of woningbouw op deze 
locatie alsnog wenselijk en mogelijk 
is. Ondanks het voorlopig stopzet-
ten van de bouwplannen vindt het 

college het wel belangrijk dat Voge-
lenzang als dorpskern vitaal blijft. 
In deze collegeperiode zal daarom 
onderzocht worden of bebouwing 
van Vogelenzang Noordoost noodza-
kelijk is om de voorzieningen in de 
dorpskern op peil te houden.
Er zijn al enkele jaren plannen om in 
Vogelenzang Noordoost woningen te 
ontwikkelen. Het coalitieakkoord en 
collegeprogramma uit 2009 benoe-
men Vogelenzang Noordoost als een 
te onderzoeken woningbouwlocatie. 
In de afgelopen jaren is er ook een 
aantal eerste stappen gezet. Voor het 
gebied zijn enkele stedenbouwkun-
dige voorstellen ontwikkeld. Ook de 
bewoners van Vogelenzang en Ben-
nebroek zijn tijdens een informatie-
avond op de hoogte gebracht van de 
woningbouwplannen. x

Voorlopig geen woningbouw
voor Vogelenzang Noordoost

bloemendaal - Komend voorjaar, in mei 
2013, viert BVC Bloemendaal dat het 
55 jaar geleden is dat voor het eerst 
de handschoen is opgenomen aan de 
Bergweg in Bloemendaal. De oprich-
ting van de afdeling softbal bij de BVC 
Bloemendaal was hiermee een feit. 

Jarenlang was BVC Bloemendaal 
in het softbal heel succesvol met 
zelfs twee Europacup titels. Op dit 
moment zijn bij BVC Bloemendaal 
nog een dames- en een herenteam 

actief.
Om te voorkomen dat het softbal 
verdwijnt op de velden van Bloe-
mendaal zijn deze, eens zo succes-
volle en nog steeds gezellige teams, 
hard aan uitbreiding toe. Enthousi-
aste, liefst ervaren, oude en nieuwe 
speelsters en spelers worden opge-
roepen om hen komend seizoen te 
versterken. Voor meer informatie 
kan men een e-mail sturen naar 
softbalbloemendaal@hotmail.nl of 
bellen met 06-28926657. x

Wie pakt de handschoen op?
Oproep Bloemendaal softbal

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bloemendaal - Donderdag 8 november 
is een avond zonder felle uitbarstin-
gen. In een persbericht spreekt de 
gemeente zelf over een ingetogen 
debat. Terwijl de meeste fracties op 
enkele detailpunten nog wensen 
naar voren brengen of onderwerpen 
accentueren, leest Leonard Heukels 
(Liberaal Bloemendaal) voor uit eer-
der eigen werk. Hij vindt de raad 
democratisch tekort schieten en 
vindt de begroting misleidend door te 
doen alsof die sluitend is. Een dag na 
de vergadering ondervindt hij onver-
wacht bijval van een klokkenluider.

door Ruud Vader

Toen wethouder Tames Kokke in 
een interview op 1 november opti-
mistisch was over de begrotings-
behandeling, had hij dat correct 
ingeschat. Her en der waren er wel 
wat kritiekpuntjes, maar alleen 
Liberaal Bloemendaal verbond 
daar conclusies aan. Heukels: "We 
zien dat veel gemeenten in het land 
verliezen nemen op grondposities 
door miljoenen af te schrijven. Bloe-
mendaal heeft voor 18 miljoen aan 
ongebruikte grond, maar schrijft 
daar niets op af - er wordt slechts 
een reservering gedaan voor 2,2 
miljoen. Dat komt neer op mislei-

ding. De verliezen moeten toch een 
keer worden genomen en met zo'n 
potentieel verlies boven de markt 
is het misleidend om te spreken 
over een sluitende begroting. De 
Bloemendalers krijgen het gewoon 
later voor hun kiezen."

Zuinig en efficient
De VVD heeft complimenten en 
benadrukt dat efficiency voordelen 
van de plannen voor het nieuwe 
gemeentehuis een grote bijdrage 
kunnen leveren aan verdere bezui-
nigingen. Het CDA legt de nadruk 
op behoud van zelfstandigheid 
voor de gemeente en meer en 
betere samenwerking in de regio. 
Het gemeentehuis moet veel mul-
tifunctioneler worden gebruikt om 
besparingen te realiseren. De vraag 
volgens het CDA is of dat binnen de 
huidige structuur van het gebouw 
gerealiseerd kan worden. Ook D66 
pleit voor meer samenwerking met 
buurgemeenten.
Dat doet de PvdA niet, die ziet lie-
ver een echte fusie, vooral om de 
jeugdzorg beter ter hand te kun-
nen nemen. Verder vraagt de partij 
meer aandacht voor het dorpsker-
nenbeleid. Thera Wolf: "De posi-
tieve woorden van de wethouder 
over de begroting voor 2013 deelt 
de PvdA niet. Stilstaan en niets doen 
is in deze tijd geen optie."
GroenLinks deelt de kritiek van 
Liberaal Bloemendaal, maar wil 
ook nadruk leggen op vorderingen 
die zijn gemaakt de afgelopen peri-
ode. Richard Kruijswijk: "Er wordt 
veel meer en beter naar inwoners 
geluisterd. De communicatie met 
burgers is door het college op een 
hoger plan gebracht. Desondanks 
wensen wij meer onafhankelijke 
raadplegingen en inzet van burger-
panels bij grote projecten." x

Raad keurt Begroting 2013
zonder nodige ophef goed

Heukels en klokkenluider constateren misleiding

Raadslid Leonard Heukels (Liberaal 
Bloemendaal) vindt dat het misleiding 
is om te spreken over een sluitende 
begroting (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - Een paar weken gele-
den schreven wij over knipperlichten 
boven zebrapaden. Een oplettende 
Bloemendaler had vernomen dat die, 
als ze defect waren, niet meer zou-
den worden gerepareerd. Wethouder 
Annemieke Schep en beleidsmede-
werker verkeer Nico den Hertog leg-
gen uit wat er aan de hand is.

door Ruud Vader

Ze schrijven: "De gemeente Bloe-
mendaal gaat de knipperende 
waarschuwingslampen boven de 
zebrapaden op de Zandvoorterweg, 
de Zijlweg, de Burgemeester Den 
Texlaan en de Julianalaan in geval 
van een defect niet meer herstel-
len. Er zijn regelmatig problemen 
met het detectiesysteem, waar-
door de kosten van onderhoud en 
reparaties behoorlijk oplopen. Het 
systeem registreert dat er een auto 
aan komt rijden en schakelt dan de 
knipperlampen in. Inmiddels is er 
een beter systeem op de markt, dat 
de lampen alleen laat knipperen als 
er een voetganger wil oversteken. 
Dat heeft een hogere attentiewaar-
de voor het verkeer en is daarom 
veiliger voor de overstekende voet-
ganger. Het eerste zebrapad in de 
gemeente Bloemendaal dat van 
deze nieuwe techniek is voorzien, is 

te vinden op de Boekenroodeweg in 
Aerdenhout. De gemeente wil het 
liefst alle oude knipperlampen op 
termijn vervangen door het nieuwe 
systeem. Bij de huidige zebrapaden 
blijven de permanente straatver-
lichting boven de weg en de extra 
opvallende, geel reflecterende ver-
keersborden gewoon bestaan." x

Knipperlampen veiliger
Beter systeem op de markt

De huidige knipperlampen gaan aan 
als er auto's aan komen, ook als er 
geen voetgangers zijn. De nieuwe 
alleen als er voetgangers willen over-
steken (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal/wijk bij duurstede - Ter-
wijl de raad op 8 november vergadert 
zit in Wijk bij Duurstede een klokken-
luider een e-mail te typen. Die gaat hij 
de volgende ochtend versturen aan 
Bloemendaalse raadsleden. Het is 
Leo Verhoef registeraccountant, vroe-
ger werkzaam bij grote accountant 
firma's en het Verificatiebureau der 
Nederlandse Gemeenten. Hij kwam 
er achter dat dit bureau niet wist wat 
een accountantscontrole van een 
jaarrekening inhield.

door Ruud Vader

Op zijn website schrijft hij: "Dit 
uitte zich in het doorlopend van 
goedkeurende accountantsverkla-
ringen voorzien van jaarrekenin-
gen van gemeenten en provincies 
(...) die volstrekt niet voldeden aan 
de daaraan te stellen eisen, i.c. een 
volstrekt misleidend beeld gaven 
van de financiële positie en van de 
opbrengsten en de kosten en het 
saldo daarvan."
Pogingen deze misstanden recht 
te zetten kostten hem zijn baan 
en sindsdien is hij bezig dit soort 
misstanden bij overheden gevraagd 
en ongevraagd zichtbaar te maken. 
Is er vanuit Bloemendaal hierover 
een vraag aan hem gesteld? Ver-
hoef: "Nee, ik werk gewoon de hele 
lijst van gemeenten af op basis van 
gepubliceerde informatie."
In zijn e-mail van 9 november aan 
de raadsleden meldt hij: "De jaar-
rekening 2011 van gemeente Bloe-
mendaal is misleidend. Wat als 
saldo van opbrengsten en kosten 
wordt gepresenteerd, is niet het 
werkelijke saldo. Er was in 2011 niet 
een voordelig saldo van 1,1 miljoen 
euro, wat het gemeentebestuur 
u in de jaarrekening voorhoudt, 
maar een nadelig saldo van 1,8 
miljoen euro. (...) Een misleidende 
jaarrekening mag u uiteraard niet 

goedkeuren! Zal de begroting 2012 
en inmiddels die van 2013 niet even 
misleidend zijn?"
Verhoef onderbouwt dit verder 
in een brief. In een snelle reactie 
ontkent het college de beschuldi-
gingen: "De gemeente is gebonden 
aan de regelgeving Besluit Begro-
ting en Verantwoording. Daarin 
worden vele richtlijnen gegeven 
volgens welke waarderingsgrond-
slagen en welke methode de jaar-

rekening opgesteld moet worden. 
Onze accountant heeft de posten 
gecontroleerd die we in de jaarre-
kening 2011 hebben opgenomen 
en deze vervolgens goedgekeurd. 
Wij vinden het dan ook onjuist dat 
de woorden 'misleidend en boek-
houdfraude' worden gebruikt voor 
een door onze accountant Ernst 
& Young gecertificeerde jaarreke-
ning." x

'Misleidende jaarrekening
uiteraard niet goedkeuren'

Klokkenluider Leo Verhoef:

Leo Verhoef over de jaarrekening 
2011: "Wat als saldo van opbrengs-
ten en kosten wordt gepresenteerd, 
is niet het werkelijke saldo" (Publici-
teitsfoto).

bloemendaal aan zee - De werkzaam-
heden in de Noordwest natuurkern, 
gelegen in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, vorderen goed. 
De eerste windsleuf is klaar. Deze 
week wordt het fietspad Parnassia-
Groot Olmen tijdelijk afgesloten om 
werkverkeer ruim baan te geven en 
gaat strandslag Kattendel voorgoed 
dicht. De nieuwe strandopgang 
komt in de vijfde, meest zuidelijke 
sleuf te liggen.

Op 22 november organiseert Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
een bezoekersavond over onder 
anderen dit project. Op 1 decem-
ber kunnen geïnteresseerden 
mee op excursie om het werk te 
bekijken. Voor beide geldt: infor-
matie over aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl.
De eerste windsleuf in de zeereep 
is af en vanaf het strand goed te 
bewonderen. Ook het Cremer-
meer is zo goed als klaar. Voor het 
oog lijkt het nog hetzelfde maar 
het is nu gemiddeld een meter 

diep in plaats van zeven meter. 
Daardoor is het meer voor amfi-
bieën en waterplanten veel aan-
trekkelijker geworden.
Het werkverkeer hoeft geen 
gebruik meer te maken van het 
wandel/fietspad Zeeweg. Daarom 
wordt het binnenkort opgeknapt 
en van nieuwe verharding voor-
zien. Het zand dat uit de te graven 
sleuven vrijkomt, wordt gebruikt 
voor de aanleg van een natuur-
brug ten oosten van Zandvoort en 
voor ophoging van het strand van 
Zandvoort.
Met project Noordwest natuur-
kern brengen beheerders PWN en 
Natuurmonumenten met behulp 
van een Europese subsidie (LIFE) 
en van de Provincie (ILG) de dui-
nen weer in verstuiving. Wind, 
water en zand krijgen er de ruim-
te om een oeroud proces weer vrij 
spel te geven. Deze dynamiek is 
nodig om de zeldzame duinflora 
en -fauna van onze de duinen te 
behouden. x

Duinherstel goed op gang
Strandopgang Kattendel gaat verhuizen

bloemendaal/overveen - Op zondag 
11 november Ad van Nieuwpoort 
zijn intrede gedaan in de Dorpskerk 
van Bloemendaal als predikant van 
de protestantse gemeente van Bloe-
mendaal en Overveen. Hij was tot 
nog toe predikant in de Protestant-
se Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. 
Dominee Van Nieuwpoort is bekend 
van het project Zingeving Zuidas.

Van Nieuwpoort verwierf landelij-
ke bekendheid door zijn publica-
ties waarin hij een poging waagt 
de oeroude Bijbelse verhalen te 
vertalen naar de context van van-
daag. Zo schreef hij ondermeer 
'De kleine mensengod, de bijbel 
kan ons nog meer vertellen' en 
recentelijk 'De Bijbel op de Zui-
das'.

Als theoloog en predikant laat Van 
Nieuwpoort zich bij alles inspire-
ren door de Bijbelse verhalen. 
Daar begint het allemaal mee. 
Hij is daar heel graag mee bezig, 
samen met anderen. Al zoekend 
worden verhalen vertaald naar 
het dagelijks leven, de actualiteit, 
de dingen die ons bezighouden.
Het devies van Ad van Nieuwpoort 
is dat de kerk er niet voor de kerk, 
maar voor de wereld is. Zijn ideaal 
is dat zij vanuit haar rijke traditie 
weer een rol van betekenis speelt 
voor alle mensen. Niet alleen voor 
kerkmensen, maar ook voor athe-
isten en mensen op afstand van 
kerk en geloof. x

Intrede Ad van Nieuwpoort
Predikant Bloemendaal en Overveen

overveen - Zaterdag 24 november 
organiseert zorgcentrum Olden-
hove in Overveen van 10.00 tot 
13.00 uur een combinatiemarkt. 
Het thema is Sinterklaas, Kerst 
en fancy fair. Op de markt zijn 
onder anderen een boekenkraam, 
kaarten, lekkernijen, handwerk 
en tweedehands Kerst en overige 
artikelen te vinden. Ook zal er een 
kraam staan van jong onderne-
mers 'Just For You' van het NOVA 
college Haarlem. Zij verkopen 
krijtmokken en doneren een deel 
van de opbrengst aan Stichting 
Make-A-Wish Nederland. Verder 
zijn er poffertjes en uiteraard 
koffie. De opbrengst van de markt 
wordt gebruikt bij het aanbieden 
van activiteiten voor de bewoners 
van Oldenhove. Zorgcentrum 
Oldenhove is te vinden aan de 
Dompvloedslaan 1 in Overveen, 
tel. 023-5258291. De toegang is 
gratis. x

Oldenhovefair

overveen - De politie kreeg vori-
ge week woensdagochtend 
omstreeks 06.25 uur een melding 
dat in het Kennemerpark een man 
veel belangstelling had voor oud 
ijzer en gestalde fietsen. Hij zou in 
een rode auto met aanhanger weg 
zijn gereden. De agenten gingen 
op zoek naar de man en troffen 
hem in zijn auto bij de Randweg/
Zijlweg. De agenten zagen in aan-
hanger onder meer een putdeksel 
van PWN en een paar fietsen lig-
gen. De bestuurder, een 44-jarige 
Haarlemmer, werd aangehouden 
op verdenking van diefstal van 
de spullen en ingesloten voor ver-
hoor. x

Interesse in ijzer
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bloemendaal - "Pure laster en kwaad-
sprekerij; de hele Bloemendaalse 
gemeenschap wordt in dit boek 
geheel door het slijk gehaald", sprak 
cabaretière Brigitte Kaandorp geaf-
fecteerd in haar rol als de Bloemen-
daalse 'Veronique de Wit' tijdens 
de presentatie van het nieuwe boek 
'Supergelukkig' van Tatjana van Zan-
ten. De feestelijke happening vond 
vorige week woensdag plaats in het 
voormalige station van Bloemen-
daal waarbij Kaandorp, met overdre-
ven zonnebril op, aankondigde 'de 
gehele eerste druk in beslag te laten 
nemen'. Moeten de Bloemendalers 
echt het ergste vrezen? En hoe staat 
Van Zanten er zelf letterlijk en figuur-
lijk in? Het Weekblad zocht de schrijf-
ster thuis op.

door Louise Leupen

Tien jaar geleden verhuisde Van 
Zanten met haar man (schrijver 
Kees van Beijnum, -red.) en haar 
twee kinderen vanuit haar geboor-
testad Amsterdam naar Bloemen-
daal. Ze wilden buiten wonen, niet 
ver van de hoofdstad en op fietsaf-
stand van het strand.
In het boek wordt Tatjana op 
sleeptouw genomen door haar 
schatrijke buurvrouw Babs. Met 
de Porsche - aan fietsen doet Babs 
niet - scheuren ze naar de partijtjes 
in de buurt. Tatjana maakt kennis 
met een wereld van onmetelijke 
rijkdom en de bijbehorende extra-
vagante levensstijl. Alles verandert 
als ze door een ingrijpende gebeur-
tenis op gespannen voet komt te 
staan met het dorp.

Autobiografische roman
Van Zanten noemt haar boek 
een 'autobiografische roman'. Ze 
heeft dingen uit de werkelijkheid 
gebruikt. "En dat gaat wel iets ver-
der dan bij een andere schrijver", 
zegt ze zelf. In het boek wordt geen 
melding gemaakt dat de gelijkenis 
met personen of gebeurtenissen 
op toeval berust. "Het zit heel dicht 
tegen de werkelijkheid aan, maar 
is dat niet helemaal: er zijn samen-
smeltingen. Ik zet dingen een beet-
je naar mijn hand, ook omdat je 
niet dertig personages in je boek 
kunt hebben. Ik heb de namen ver-
anderd want dat zou een beetje tè 
zijn, en ook omdat personen niet 
helemaal meer 'kloppen'."

Naar zich toetrekken
Van Zanten denkt dat mensen die 
ze helemaal niet bedoelt, zich in 
het boek zullen herkennen. "Men-
sen zijn snel geneigd om iets naar 
zich toe te trekken. Dat is heel 

grappig en ook heel mens-eigen. 
Ga maar naar een film: waarom 
smelt je weg? Omdat je je vereen-
zelvigt met die persoon. En in dit 
boek gaat dat nog een stapje ver-
der. Of mensen denken: 'dat is mijn 
buurvrouw', en: 'dat heb ìk gezegd', 
maar ze vergeten daarbij dat heel 
véél mensen bepaalde dingen zeg-
gen, zoals: 'Nou, die vent van mij, 
ik ben blij dat hij weg is'."

Uitspraken van mensen en de 
beschreven gebeurtenissen heeft 
ze niet verzonnen. "Ik woon hier 
nu meer dan tien jaar, maar nog 
steeds denk ik: 'het is ook echt niet 
normaal waar het over gaat'. En 
natuurlijk: het is wel een eenzijdig 
beeld dat ik schets. Ik begrijp ook 
wel dat er méér is in Bloemendaal, 
maar wat ik schrijf, is er wel dege-
lijk. Ga ergens op een feest staan 

en die gesprekken zijn er, ik verzin 
ze niet."

Verrijkend
Hoe is het voor haar om daar dan 
tussen te staan, voelt dat dan niet 
dubbel? "Toen ik hier kwam wonen, 
ben ik er 'vol ingegaan', ook omdat 
ik kinderen heb, je krijgt een soci-
aal netwerk. Ik wist echt helemaal 
niets van dit dorp. In de loop van 
de tijd vind je je draai en reken je af 
met onzin, je gaat je richten op de 
mensen met wie je wèl wat hebt. Ik 
kom uit Amsterdam en ben opge-
voed tussen vrijdenkende mensen, 
maar dat is ook heel homogeen. Ik 
houd van mijn vriendinnen, die ik 
daar al 35 jaar heb. Maar ik vind 
het ook heel leuk om te ontdekken 
dat ik bij iemand die héél anders 
is, totaal andere kleding heeft, 
andere ideeën, en op een andere 
partij stemt, ook dingen ontdek 
waarvan ik denk: 'ik vind dat toch 
leuk. Ik kan haar toch waarderen'. 
En als dat wederzijds is, dat je dan 
samen toch een vriendschap kan 
ontdekken; dàt is interessant en 
dat verrijkt mijn leven."

Pesten
Onverwacht kwam vorige week 
'pesten en gepest worden' landelijk 
in het nieuws. Dit thema zit ook 
in 'Supergelukkig'. Achterin het 
boek staat een rijtje namen van 
mensen die iets met de totstand-
koming van het boek te maken 
hebben. Het zijn mensen die haar 
het vertrouwen hebben gegeven 
om dit boek te kunnen schrijven 
en verder mensen die zich hebben 
gekeerd tegen het pesten. "Het 
zijn er zo weinig, mensen zijn zo 
onvoorstelbaar angstig voor hun 
eigen positie." Met haar boek hoopt 
ze dat er een omslagpunt komt: dat 
niet de gepeste, maar de pester zich 
schaamt. "Je kan vriendschap niet 
afdwingen, maar je kunt er wel 
voor zorgen dat het in ieder geval 
niet dusdanig escaleert dat mensen 
geen leven meer hebben." x

Supergelukkig
Bloemendalers herkenbaar in roman?

Schrijfster Tatjana van Zanten thuis 
achter haar schrijftafel (Foto: Louise 
Leupen).

Cabaretière Brigitte Kaandorp zat helemaal in haar rol en had de lachers non-
stop op haar hand (Foto: Louise Leupen). x

Het boek heeft een toepasselijke 
omslag en past goed bij alle deca-
dentie. De scène is namelijk niet ver-
zonnen want het afgebeelde kussen 
is daar werkelijk voor bedoeld: het 
is reclame voor een hondenkussen 
voor in het zwembad (Foto: Louise 
Leupen).

bloemendaal - Tijdens een speciale 
uitgaansavond voor ondernemers 
en personeel van het Nederlandse 
nachtleven zijn vorige week de 
jaarlijkse Nightlife Awards uitge-
reikt aan de populairste uitgaans-
gelegenheden van Nederland. Als 
populairste strandpaviljoen van 
Nederland kwam Beachclub Vroe-
ger uit Bloemendaal aan Zee uit 
de bus, Bloomingdale eindigde als 
tweede. x

Populair

In alle commotie over de plannen rond de aanleg van de Duinpoldersnel-
weg ligt de nadruk op de komende verkeerschaos in de dorpskernen van 
Hillegom, Vogelenzang en Bennebroek. Vergeten wordt nog wel eens dat de 
voorspelde 8.000 extra verkeersbewegingen per etmaal over de Herenweg 
richting Haarlem ook fataal is voor de verkeersdoorstroming in Heem-
stede. Het verkeer keert namelijk niet om richting N206 en/of A4 zodra 
de automobilisten het bordje Heemstede zien. De huidige net verbouwde 
Herenweg zal de extra autodruk niet aankunnen en het verkeer zal zich 
noodgedwongen verspreiden over de parallelwegen. Maar wethouder Kui-
per en haar collega Schep van Bloemendaal komen niet op voor hun bewo-
ners en kakelen met zijn tweeën voorstander snelweg statenlid Elizabeth 
Post na.
Ook al zijn de argumenten rond de aanleg van de Duinpoldersnelweg 
onzinnig. Zo is er geen sprake van een verbeterde verkeersdoorstroming, 
er is geen sprake van uitgebreide woningbouw rond Hoofddorp, er is geen 
sprake van een verhoogd viscontainerverkeer tussen Katwijk en IJmuiden 
en er is geen verhoogde economische en-of bloembollenactiviteiten in dat 
deel waar de Duinpoldersnelweg ligt gepland. Bovendien wordt het laatste 
stukje oerbos in de provincie gerooid en gaat een historische polder met 
onder anderen een unieke vogelpopulatie naar de filistijnen.
De Duinpoldersnelweg is fataal voor de economische groei en imago van de 
regio doordat bedrijven en woonhuizen minder goed bereikbaar worden. 
De toch al wankele woningmarkt zal verslechteren omdat huizen in de 
nabijheid van de snelweg en Herenweg onverkoopbaar worden. Ook het 
ambitieuze herinrichtingsplan van de Geestgronden gaat op hold omdat 
de projectontwikkelaar de luxueuze flatappartementen met uitzicht op de 
snelweg niet kan verkopen.
Kortom, vriend en vijand blijven zich verbazen over de plannen van Post 
die zich overigens nog nooit heeft laten zien op de informatieavonden. 
Het vuile werk laat Post oplossen door ambtenaren en amateuristische 
wethouders. De nu ontstane chaos rond de besluitvorming van de snelweg 
is kenmerkend voor de provincie Noord Holland. In de dorpen en hopelijk 
ook Heemstede kan niemand meer dit beslissingsorgaan serieus nemen.

Frank van der Schaar,

Bennebroek x

Heemstede ook slachtoffer
van de Duinpolderweg

Onlangs kreeg ik een krant uit 1884 in handen waar in gewag werd gemaakt 
van  het volgende:

"…De Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde hebben 
een beroep gedaan op de geldelijke ondersteuning de ingezetenen voor 
hun pogingen, om onze woeste duingronden voor het nageslacht wee rte 
doen worden wat zij eertijds waren, een boschrijke streek,aan welke de 
commissie voor de toekomst van ons vaderland grote waarde hecht…" (De 
Tijd, 14 maart 1884)

Uit bovenstaand citaat van honderd dertig jaar geleden blijkt dat ook in 
die tijd grote sommen geld werden uitgegeven om de duinen in hun 'oor-
spronkelijke staat te herstellen. Ook nu denkt men de duinen weer in de 
'oorspronkelijke staat' te herstellen.
De volgende vraag dringt zich hierbij op: kunnen denkbeelden in een tijs-
bestek van honderd dertig jaar zo radical veranderen? Is het de tijdgeest of 
een verregaand hobbyisme en gebrek aan historische kennis van de terrein-
beheerders? Hoever moeten wij 
terug kijken om daar iets zin-
nigs van te zeggen?
Al met al is het eerder uitvoe-
ring geven aan een romanti-
sche gedachte. Daarbij moeten 
we niet vergeten dat dit alles 
gepaard gaat met grote som-
men gemeenschapsgeld.
Zonder onderhoud zullen de 
nu kaalgemaakte plekken 
weer binnen een paar jaar dicht 
groeien. Herstel en continuiteit 
van werkgelegenheid voor de 
terreinbeheerders in een uit-
gebreid hobbyprogramma lijkt 
eerder een optie. Zorg ervoor 
dat de konijnen weer terug-
komen inplaats van een kost-
bare wisenten en grote grazers 
hobby. Ooit weleens aan de 
grote hoeveelheid stikstof en 
vernietiging van plantensoor-
ten gedacht? Dat onderzoek en 
herstel lijkt mij eerder op zijn 
plaats. Daar zijn deze 'natuur-
herstelwerkzaamheden' niet 
voor nodig.

Ronald Timmermans x

Vervolg Natuurherstel
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overveen - Meer dan vijftig jaar orga-
niseerde Achter de Zuilen tentoon-
stellingen in het souterrain onder 
het Bloemendaals gemeentehuis, 
maar aan deze traditie komt nu waar-
schijnlijk een eind. In de verbouw-
plannen van het gemeentehuis is de 
expositieruimte verdwenen en of er 
iets voor terugkomt en zo ja, in welke 
vorm, is onzeker. Afgelopen zondag 
was de laatste reguliere tentoonstel-
ling, waarbij na de openingsspeech 
het licht symbolisch uitging.

door Louise Leupen

"Maar de cultuur gaat van onderaf 
weer door. Zonder cultuur staat de 
mens in het donker", zegt Christine 
Peursum, één van de twee huidige 
exposanten. Haar kleinkinderen 
plus hun vriendjes trokken vervol-
gens met zelfgemaakte lampion-
nen - het was tevens de dag van Sint 
Maarten - in de donkere expositie-
ruimte door een haag van bezoe-
kers terwijl er live muziek werd 
gemaakt met doedelzak, trekzak 
en trom.

Uiten
Dit optimisme is tekenend voor 
de Haarlemse Peursum (1946). Ze 
maakt schilderijen die energie en 
levenskracht laten zien. "Eigen-
lijk schilder ik: 'Doe zolang je het 
nog kan'." In haar leven verloor ze 
twee zonen. "Je komt in een soort 
draaikolk terecht. Het is zo onna-
tuurlijk om je kind te verliezen." 
Peursum vertelt openhartig over 
haar rouwproces en hoe kunst haar 
daarbij heeft geholpen. Vlak na het 
overlijden werkte zij met textiel, 
in de tijd van woeste wandkleden 

en grote tapijten. "Ik kon daarmee 
die emoties, want het is een soort 
tsunami wat je overkomt, uitdruk-
king geven in die kleden. En ik ging 
vioolspelen, allemaal dingen om 
me te uiten."

Beweging
Een tijd later ging zij door haar 
rug en was een half jaar verlamd. 
"Liggend op bed begon ik mensen 
te tekenen; mensen die sprongen 
en renden." Volslanke figuren, met 
'houvast', en met humor: het zijn 
idiote situaties. En die schildert ze 
nu nog. Wat zij belangrijk vindt: 
"Het gaat om de beweging. Ik heb 
met mijn eigen lichaam en met 
mijn kinderen de starheid van de 
dood ervaren; mijn schilderijen 
zijn juist één en al beweging." Toch 
accepteert zij ook het drama. "Ik 
vind dat dat er gewoon bij hoort. 
Het is mooi om te zeggen 'het leven 
is maakbaar', maar ik heb ervaren 
dat wat je overkomt, absoluut nìet 
maakbaar is. Maar je uiting: die is 
wèl maakbaar."

Glasblazen
Ze vindt haar werk prachtig combi-
neren met de glasobjecten van de 
andere kunstenaar, Bernard Heesen 
uit Leerdam. Beiden zijn uitbundi-
ge kunstenaars, elk op hun eigen 
gebied. Heesen (1958) studeerde 
architectuur, maar koos daarna 
om toch te gaan glasblazen, in de 
voetsporen van zijn vader, Willem 
Heesen. "Met architectuur had ik 

het vooruitzicht van lang schetsen 
voordat je pas iets tastbaars hebt. 
Glasblazen is heel direct." En dat 
vindt hij nog steeds een heel pret-
tige eigenschap.
Heesen doet het werk niet in zijn 
eentje; hij wordt terzijde gestaan 
door drie dames. Dat heeft te 
maken met de complexiteit van 
de objecten. Het bijzondere van dit 
viertal is dat ze één van de heel wei-
nigen in Nederland zijn die in staat 
zijn om zelf te maken wat ze zelf 
willen. "Want normaliter geeft een 
ontwerper of kunstenaar aan glas-
blazers de opdracht." Ze maken niet 
eerst een schets; al doende ontstaat 
wat later het resultaat is. Ze zijn 
erg geroutineerd in het samenwer-
ken. "Omstanders zijn altijd stòm-
verbaasd dat er zo weinig gepraat 
wordt en dat blijkbaar alles op het 
juiste moment gebeurt."
Deze tentoonstelling is te zien tot 
en met zondag 9 december 2012. 
Openingstijden zijn donderdag tot 
en met zondag van 13.00 uur tot 
16.00 uur. De ingang is aan de ach-
terzijde van het gemeentehuis aan 
de Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. De toegang is gratis.

Afscheidstentoonstelling
In maart 2013 komt er nog een 
afscheidstentoonstelling. De zeven 
Comitéleden maken dan een keuze 
uit de kunstenaars die in de afgelo-
pen tien jaar bij Achter de Zuilen 
hebben geëxposeerd. x

Expressie in het donker
Laatste reguliere tentoonstelling Achter de Zuilen

Kunstenares Christine Peursum met haar echtgenoot Hannes Kuiper, ook kun-
stenaar. "Hij is meester in de compositie!" zegt ze stralend. Ze hebben veel mee-
gemaakt in hun leven, maar zijn nog altijd samen en gelukkig met elkaar (Foto: 
Louise Leupen).

"Het is eigenlijk een soort mengtrommeltje", vertelt glaskunstenaar Bernard 
Heesen met in zijn handen een 'Vaas met inhoud'. Aan de buitenkant is deze 
bolvorm helemaal glad, binnenin zit het reliëf. Meestal doen glasblazers het 
andersom (Foto: Louise Leupen). x

Van links naar rechts comitéleden 
Heleen Nieuwenhuis en Herman Lan-
deweerd hadden deze keer de kun-
stenaars aangedragen. Wethouder 
Tames Kokke en daarnaast Bert Krui-
mink, die lange tijd voorzitter was 
van Achter de Zuilen, waren ook op 
de opening. Rechtsachter 'Fietsers op 
het strand' van Peursum (Foto: Louise 
Leupen). x

heemstede - Op zondag 18 november 
van 14.00 tot 16.00 uur geeft Ewoud 
Kieft, schrijver van het onlangs ver-
schenen boek 'Oorlogsmythen: Wil-
lem Frederik Hermans en de Tweede 
Wereldoorlog' een lezing in Biblio-
theek Heemstede aan het Juliana-
plein 1. De toegang is gratis. Reser-
veer wel van tevoren een kaartje via 
023-5115300.

Na de succesvolle lezing vorig jaar 
in het kader van Nederland Leest 
komen de Bibliotheek Haarlem en 
Boekhandel Blokker uit Heemstede 
nogmaals met een programma op 
de zondagmiddag in Bibliotheek 
Heemstede.
De grootvader van Ewoud Kieft 
heeft tijdens de Tweede Wereldoor-
log in het verzet gezeten en moest 
dat met de dood bekopen. De klein-
zoon, die zich op jeugdige leeftijd 
niet interesseerde voor het lot van 
zijn opa, wordt er door het lezen 
van Willem Frederik Hermans toch 
naar teruggebracht. Hermans heeft 

zich zijn hele leven beziggehouden 
met de oorlog en het verzet. Wat 
betekende de oorlog voor hem, en 
vooral, wat betekende het verzet 
voor hem? En wat is het verschil 
tussen zijn filosofische visie en die 
van een actieve verzetsstrijder zoals 
Kieft's grootvader?
Terwijl Hermans de mythes van 
het verzet ontmaskerde waarmee 
Nederland zijn eigen verleden ide-
aliseerde, probeert Kieft, tientallen 
jaren na de oorlog geboren, te red-
den wat er na Hermans' afrekening 
te redden valt. Het resultaat is een 
spannend verslag van een conflict 
tussen cynisme en betrokkenheid, 
tussen idealisme en ontnuchteren-
de werkelijkheid.
Deze lezing in Bibliotheek Heem-
stede is één van de activiteiten die 
de Bibliotheek organiseert in de 
maand november tijdens Neder-
land Leest, de grootste nationale 
leescampagne. Kijk voor meer 
informatie over Nederland Leest op 
www.bibliotheekhaarlem.nl. x

Hermans en de oorlog

santpoort-noord - In de maand 
november laat Elly van den Berg 
in 't Mosterdzaadje via haar foto's 
en gedichten de bezoekers bewust 
worden van alles wat de natuur te 
bieden heeft. De natuur als inspi-
ratiebron en krachtbron die op de 
mens een helende werking heeft.

door Paula Blom

Zij zegt Van den Berg het vol-
gende over haar tentoonstelling: 
"De natuur en ik zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden en de 
afgelopen jaren ontdekte ik hoe 
de natuur mij geholpen heeft om 
de verbinding met mezelf weer 
terug te vinden. Geveld door een 
burn-out, vastgelopen in mijn 
werk waar ik geen vreugde meer 
in vond, vond ik wandelend in de 
natuur de rust en stilte om mijn 
gedachten te horen en ze te ver-
binden met mijn gevoel. Ik leerde 
de helende kracht van de natuur 
kennen." "Fotograferen is mijn 
manier om denken en voelen met 
elkaar te verbinden", vervolgt Van 
den Berg. 
"Nu is de tijd aangebroken dat ik 
naar buiten kom met mijn werk 
en ben blij dat ik in mijn geboorte-
dorp Santpoort in 't Mosterdzaadje 
mijn natuurfoto's kan laten zien. 
Het voelt als een nieuw begin, een 
nieuwe start in verbinding met 
mezelf. De natuur heeft ons veel 
te bieden. Een inspiratiebron en 
een krachtbron, de plek waar ik 
me terugtrek als er te veel impul-
sen op me afkomen vanuit onze 
drukke maatschappij. De natuur 

is de plek waar ik mijn heelheid 
het sterkst voel."

De danseres
Altijd als ik in het bos loop / klop 
ik even bij haar aan, / een eiken-
boom, / 'de danseres' zo noem ik 
haar bij naam. / Zij leert mij,/ hoe 
ik lichtvoetiger door het leven kan 
gaan. / Zij spiegelt mij vreugde en 
levenskracht / en die spiegel heeft 
me van binnen / naar een ander 
gevoel gebracht. / Het is net of zij 
zei: "dans door het leven, dans 
samen met mij!" (Elly van den 
Berg).
De expositie is te bezichtigen 
voor en na afloop van de regulie-
re concerten op vrijdagavond en 
zondagmiddag. 't Mosterdzaadje 
ligt aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl. x

'Licht als wegwijzer'

De danseres (Publiciteitsfoto).

zandvoort - Anne Marion Cense, 
auteur en samensteller van het 
boek 'De kustplaats als inspiratie-
bron voor kunstenaars; Zandvoort 
op linnen', gaat op woensdag 21 
november in op de totstandko-
ming van het boek, gevolgd door 
een chronologische reis door de 
tijd aan de hand van de verschil-
lende werken die in Zandvoort zijn 
ontstaan. Hierbij stelt zij onder 
meer de vraag: "Waarom ging men 
naar de zee, vroeger en nu?" en: 
"Wat was de aantrekkingskracht 
van Zandvoort?" Naast de aantrek-
kingskracht van Zandvoort vertelt 
Anne Marion deze avond ook over 
de topografische, geografische 

en culturele herkenbaarheid van 
Zandvoort in zeventiende en negen-
tiende eeuwse schilderijen.
In het boek dat in 2011 bij het 
Genootschap Oud Zandvoort is ver-
schenen, staat het werk van vier-
entwintig kunstschilders. Al vanaf 
het begin van de zeventiende eeuw 
kwamen de eersten naar Zandvoort 
en in de loop der tijd hebben ruim 
300 kunstenaars het dorp en de zee 
op linnen of papier vastgelegd.
De toegang is gratis, aanmelden 
is gewenst. Aanvang woensdag 21 
november is 19.30 uur in de bibli-
otheekvestiging van Duinrand aan 
het Louis Davidscarré 1 in Zand-
voort, tel. 023-5714131. x

'Zandvoort op Linnen'
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Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

KERSTDINER/KERSTCONCERT

*   KERSTDINER Nova Grand Café Restaurant, Zijlweg 233, Haarlem
Donderdag 13 december, 18.00 uur

* KERSTCONCERT in Bloemendaalse Dorpskerk, Kerkplein 1, 
Bloemendaal
Ensemble Luci Serene met sfeervolle muziek
Dinsdag 18 december, 15.00-17.00 uur

OPEN EETTAFELS

OPEN EETTAFELS, aanvang 12.30 uur:
-   elke woensdag: Adventskerk Aerdenhout
-   elke dinsdag: Oldenhove Overveen
-   elke maandag, woensdag en vrijdag: Meerleven Bennebroek
- elke eerste donderdag van de maand: Ontmoetingsruimte 

Vogelenzang

BOODSCHAPPENSERVICE MET BUURTBUS

Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u gebruikmaken van vervoer 
naar Albert Heijn in Overveen of Bennebroek.

CURSUSSEN/WORKSHOPS

* Wegens succes opnieuw: iPad voor beginners
Woensdag 21 en 28 november en 12 december, 14.00-16.00 uur
Locatie: Nova Leerbedrijf, Tetterodestraat 109, Haarlem

* Sieraden maken, maak uw eigen collier, door Marianne van Ewijk
Donderdag 22 november, 14.00-16.00 uur
Locatie: Meerleven te Bennebroek

* Lachyoga
-   Maandag 3 december, 20.15-21.15 uur
-   Locatie: zaal naast kerk Santpoort-Noord
-   Vrijdag 21 december, 9.15-10.15 uur
     Locatie: Buurtvereniging Overveen

THEMABIJEENKOMSTEN

* Het nabestaandendossier, leg uw wensen vast, door 
ouderenadviseur Ria van Bakel
Dinsdag 27 november, 10.00-12.00 uur, locatie Noord

* De Hartekamp, een bijzonder landgoed, door Martin Bunnik
Donderdag 13 december, 10.00-12.00 uur, locatie Huis te 
Bennebroek

* Wandelen in de tuin van De Hartekamp, o.l.v. Martin Bunnik
Vrijdag 14 december, 10.00-12.00 uur, ingang Hartekamp, gratis

* Tussen antiek en curiosa, wat kan dhr. Heerkens Thijssen zeggen 
over uw object?
Vrijdag 30 november, 14.30-16.30 uur, locatie De Rijp te 
Bloemendaal

FILMS

* Maandag 10 december, 14.00 uur
Ontmoetingsruimte, Vogelenzang

BEWEGEN, GOED VOOR U! 

* Wandelen rondom Bennebroek, vanaf locatie Zuid
Woensdag 28 november en 19 december, om 10.00 uur

* Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 3 december, om 10.00 uur ’t Panneland

* Recreatief fietsen vanaf locatie Noord 9.45 uur
- donderdag 15 november: via het Visserspad naar Bentveld
-   woensdag 5 december: door Aerdenhout naar De Oase
- donderdag 20 december: via Bleek en Berg naar Kraantje Lek

* Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland

JONGERENWERK BLOEMENDAAL 
NEEMT JONGEREN SERIEUS! 

, 14.00-16.30 uur Pool/
biljartlessen door een professional in Dorpshuis in Vogelenzang, 

leeftijd: groep 6, 7, 8
Locatie: Henk Lensenlaan 2A in Vogelenzang

, 17.00-18.30 uur in The Spot Bennebroek
Kookclinic: kunstwerken maken van groenten en fruit, leeftijd: 
10-15 jaar
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 16.00-18.00 uur Girls Only in The Spot in 
Bennebroek
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 19.00-20.00 uur Hip-Hop/Streetdance 
in The Spot in Bennebroek
Kom kijken en doe ook mee met de dansgroep van Hayley!!!!!!!
Leeftijd 11-15 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 19.30-21.30 uur Inloopavond in The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 14.00-16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis 
Vogelenzang
Groep 6, 7, 8, locatie: Henk Lensenlaan 2A

van 15.00-17.00 uur Inloopmiddag Dorpshuis 
Vogelenzang
Leeftijd 10-14 jaar, locatie: Henk Lensenlaan 2A

van 16.00-18.00 uur GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar
Locatie Noord

van 19.30-22.30 uur Inloopavond The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Meer informatie? 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
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bloemendaal - Om een roman te 
schrijven over Anne Frank, die zon-
der iemands medeweten gewoon 
nog leeft, moet je niet alleen lef 
hebben maar ook in het bezit zijn 
van een gouden pen en een verdomd 
goed gevoel voor satire. Shalom 
Auslander heeft dat. De Amerikaan-
se auteur van 'Anne Frank leeft en 
woont op zolder', die zelf brak met 
zijn joods-orthodoxe familie en daar 
vervolgens flink tegenaan heeft 
getrapt, is aanstaande zaterdag te 
gast bij Boekhandel Bloemendaal.

door Michiel Rehwinkel

Sommige romans wil je niet lezen. 
Aan Anne Frank mag je niet komen. 
En toch… ben je nieuwsgierig en 
sla je het boek open. Pas als het uit 
is leg je het weg. Een groter compli-
ment is er niet. Ondanks het taboe 
sleept Auslander je echt mee, raakt 
hij je diep en ondertussen lach je 
en schaam je je daarover. Taboes 
bestrijden met humor: Joseph Hel-
ler heeft een opvolger. Een echte 
moralist die waarschuwt om voor-
zichtig te zijn met hoop, denk aan 
Catch 21. "Valse of niet ingeloste 
hoop leidt tot rancune en wraak."
New Yorker Auslander heeft deze 
week even zijn door Sandy geteis-
terde stad ontvlucht voor het 
prestigieuze literatuurprogramma 
Crossing Border in Den Haag aan-
staande vrijdag, maar ook zijn dit 
jaar verschenen roman 'Hope: A 
Tragedy' veroorzaakte een storm. 
Taboedoorbrekend, om het wel op 
een overtuigende, ontroerende en 
hilarische manier tot een roman 
te verwerken. Uit een pakkende 
recensie van een inmiddels ter zie-
len gegane krant: "Misschien dat 
alleen een jood die zijn orthodoxe 
familie achter zich heeft gelaten 
zo hard tegen de Shoah aan kan 
trappen en tegelijk zo grappig uit 
de hoek kan komen." Auslander 
zelf over zijn jeugd in het joods-
orthodoxe Monsey (NY): "Ik werd 
opgevoed als een kalf."

Overhoop
Want Auslander gooit nogal 
wat overhoop. Om te beginnen 
beschrijft hij volkomen invoelbaar 
de realiteit waarmee zijn hoofd-
personage Solomon Kugel gecon-
fronteerd wordt: Op de zolder van 
Kugels zojuist betrokken idyllisch 
gelegen boerderij woont een oude 
vrouw, die claimt Anne Frank te 
zijn. Hij komt er achter dat het 
wel eens zou kunnen kloppen. Hij 
heeft niet van doen met een fan-
tast; deze vrouw is werkelijk wie 
ze zegt te zijn. En nu heeft Solo-
mon Kugel pas echt een probleem. 
Zijn bestaan was al niet eenvoudig. 

Eigenlijk is de boerderij te duur 
voor het jonge gezin, maar ze wil-
den zo graag buiten wonen. De 
hypotheek is op te brengen, mits 
zij twee kamers verhuren. Maar 
Solomon Kugel heeft een kamer 
al aan zijn neurotische moeder 
geschonken. De andere kamer is 
weliswaar verhuurd, maar de huur-
der is verre van tevreden. Zo wordt 
het hem tegen oorspronkelijke 
afspraken in, verboden spullen op 
zolder te stallen - hij mag immers 
niet weten dat Anne Frank daar 
woont - en hij ondervindt onder-
tussen wel veel overlast van de zol-
derbewoonster en Kugels moeder. 
Kugels vrouw gelooft niet in het 
bestaan van Anne Frank op zolder 
en ze heeft ook flink de smoor in, 
dat haar schoonmoeder in huis is 
genomen. De problemen zijn een 
molensteen om de nek van onze 
tragische held. Hij doet zo zijn 
best. Hij houdt van zijn vrouw en 
zoon, hij wil het zijn moeder naar 
de zin maken. Om een voorbeeld 
te noemen: elke dag strooit hij in 
de supermarkt gekochte groente 
uit in Moeders moestuin en elke 
keer weer is zij blij met het 'succes' 
van haar groene vingers. Ook Anne 
Frank wil hij tevreden stellen, zij 
heeft immers al zoveel moeten lij-
den, maar hij zint wel op manie-
ren om van haar af te komen. Een 
apotheose kan niet uitblijven.

"Yeshiva teachers hammer in that 
God is always angry and that Anne 
Frank was killed because the Jews 
assimilated. It was intense, but it 
was not a question of hypocrisy. 
My teachers believed what they 
were teaching 100 percent. That's 
much scarier. I absorbed the fear. 
The Holocaust was a much different 
thing. I know for myself that it was 

incredibly baffling that you'd tell 
young children these things without 
any context, that it might happen to 
you" (Shalom Auslander).

Rijke roman
Mede-eigenaresse Inge Happé 
erkent op het eind een traantje te 
hebben weggepinkt. "In de win-
kel merken we dat de titel van de 
roman nog wel eens wil afschrik-
ken. Men vindt dat niet de spot mag 
worden bedreven met de holocaust 
en Anne Frank. Of men heeft geen 
behoefte aan 'alweer' een boek over 
de Holocaust." Happé stelt de lezer 
echter gerust: "Auslander kaart 
enkele taboes aan, maar de wijze 
waarop is hem zeer toevertrouwd 
en de Tweede Wereldoorlog is níet 
het onderwerp van dit boek. Lees 
het zelf, het is een rijke roman van 
een jonge auteur (1970, -red.), die 
we van harte aanbevelen."
Redacteur Roel Weerheijm van de 
Boekenkrant zal aanstaande zater-
dag Auslander kort interviewen. 
Een interview dat op internet wordt 
vastgelegd en later aldaar te bekij-
ken zal zijn. Maar wie de auteur 
persoonlijk wil ontmoeten aan de 
Bloemendaalseweg 123a is vanaf 
17.00 uur welkom. De toegang is 
gratis, aanmelden wel gewenst via 
info@boekhandelbloemendaal of 
023-5266277. Na zaterdag weten 
we ook of Auslander in het Ach-
terhuis is geweest. x

Een onderzoek naar de last en
misbruik van de geschiedenis

Shalom Auslander over 'Anne Frank leeft…'

Ergens is het jammer dat Shalom 
Auslander tot nu toe vooral vergele-
ken wordt met anderen. Van Woody 
Allen (zelfbeklag), Philip Roth (spot), 
Joseph Heller (humor) tot klaaglied-
profeet Jeremias. Maakt dit hem alles 
bij elkaar juist niet uniek? (Foto: Fran-
co Vogt).

(Foto: Uitgeverij Nieuw Amsterdam).

bennebroek/heemstede - Recent is het 
nieuwe nummer van HeerlijkHeden, 
het tijdschrift van de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek ver-
schenen. Over onder meer Leeuw en 
Hooft, de molen op De Glip, het Ben-
nebroekerbos, Sinterklaas op het dak 
en garage Van Lent.

Op de voorzijde van deze Heerlijk-
Heden 154 het gezin van David 
Leeuw en Cornelia Hooft, in de 
zeventiende eeuw de eigenaren van 
de buitenplaats Leeuw en Hooft. In 
het openingsartikel komt de lezer 
meer te weten over de gewoonte 
om familieportretten te laten schil-
deren en over wat er nu nog over is 
van de voormalige buitenplaats op 
de grens van Heemstede en Haar-
lem
Wie kent er niet de molen zon-
der wieken op de Glip, de molen 
van Höcker? De voorloper werd 
gebouwd in 1535. De interessante 
geschiedenis vertelt onder meer 
over malen op de wind, op stoom 
en op elektriciteit. Alles voorzien 
van veel foto's en bijzondere docu-
menten. Een stukje verder richting 
zuiden ligt het Bennebroekbos, dat 
van oudsher bij het Huis te Benne-
broek hoorde. De eerste parkaan-
leg dateert uit het midden van de 
zeventiende eeuw en sindsdien is er 
veel gebeurd. Toch zijn in het bos 
nog sporen van vroeger te vinden.
In dit nummer tevens de start van 
een korte serie over Bouwbureau 
J.E. Baalbergen en A. Volkers, dat 
in de jaren twintig en dertig maar 
liefst 178 woningen in Heemstede 
bouwde in een herkenbare stijl: 
rode baksteen, een pannendak, een 
erker en veel glas-in-lood. 
Zij bouwden ook de winkels aan de 
Jan van Goyenstraat: Sinterklaas op 
het dak staat op een dak van Baal-
bergen & Volkers.

De firma Van Lent heeft in Heem-
stede een historie van bijna hon-
derd jaar automobielbedrijven, 
maar begon ooit als rijwielzaak. 
We mochten putten uit het rijke 
fotoarchief. 
Verder in dit nummer een KLM-pio-
nier, de bunkers net buiten Heem-
stede bij de Cruquius, het vervolg 
van de serie foto's uit de jaren twin-
tig en dertig en actueel nieuws op 
het gebied van karakterbehoud.
HeerlijkHeden is in Heemstede 
verkrijgbaar bij Boekhandel Blok-
ker, De Pijp, Bruna, Van Ostade en 
Mans en bij Bruna in Bennebroek. 
Op www.hv-hb.nl is een aantal pagi-
na's te bekijken. x

Tal van Heerlijkheden

Het welvarende Amsterdamse koop-
mansgezin van David Leeuw en 
Cornelia Hooft, later bewoners van 
de buitenplaats Leeuw en Hooft in 
Heemstede. Abraham van den Tem-
pel schilderde dit familieportret rond 
1655 (Foto: www.hv-hb.nl).

Kees van Lent jr. gaat in 1923 even 
'tanken' bij de benzinepomp voor het 
bedrijf van zijn vader aan de Raadhuis-
straat 63-65 (Foto: www.hv-hb.nl).

haarlem/regio - De Thuis Video Groep 
is een videoclub die het filmen en 
monteren, vooral voor de begin-
nende filmer, promoot. Van ruw 
beeldmateriaal een leuke reportage 
of familiefilm maken door te monte-
ren en van achtergrondmuziek en/of 
commentaar te voorzien, zijn zaken 
waarmee de leden zich ondermeer 
bezig houden. Er worden clubdagen 
gehouden, om de drie weken op vrij-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in 
wijkcentrum Europawijk aan de Laan 
van Berlijn 1 in Schalkwijk.
Het actieve seizoen is begonnen op 24 
september. Op het programma zijn 
onder anderen cursus filmen/monte-
ren te vinden, maar ook gastsprekers 
worden uitgenodigd en er zijn onder-
linge filmwedstrijden. Buiten de mid-
dagen om gaan de leden regelmatig 
met z'n allen op pad om te filmen.
Geïnteresseerden zijn uiteraard wel-
kom. Voor meer informatie Wilt u 
de sfeer proeven bij de Thuis Video 

Groep? U bent van harte welkom of 
neem contact op met Martien Labeur, 
tel. 023-5289463, of Leo Diependaal, 
tel. 023-5289042 Zie ook www.tvg-
haarlem.nl. x

Van filmers vóór filmers

heemstede - Op woensdag 21 novem-
ber vindt bij Boekhandel Blokker 
de presentatie plaats van Haas en 
Dientje van de Heemsteedse Dorien 
van Vlijmen. 'Haas en Dientje en 
het Meer van wAT...?!!' is een kin-
derboek waar op een toegankelij-
ke manier onderwerpen die in de 
huidige maatschappij voorkomen 
worden behandeld, bijvoorbeeld 
angst om te gaan slapen, pesten 
en jaloezie. Het is voorleesboek 
voor kinderen vanaf 5 jaar. Het 
boek is geillustreerd door Marion 
Vrijburg. Aanvang is 16.30 uur aan 
de Binnenweg 138 in Heemstede, 
de toegang is gratis. x

Haas en Dientje
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Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst
“Zorg voor mensen met dementie”

29 november La Place Dreefzicht, Haarlem

Dementie en de ziekte van Alzheimer
Dementie is een hersenaandoening waarbij men langzaam maar zeker 
geheel afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De belangrijkste en 
meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. 

Anders omgaan met dementie door informatie en training 
In samenwerking met mantelzorgers en wetenschappers heeft Home 
Instead een ondersteuningsprogramma ‘Alzheimer’s Care’ ontwikkeld. Dit  
programma is erkend door Alzheimer’s  Disease International. Al onze 
medewerkers worden hierin getraind en zijn in staat de dementerende 
����������	�����
�����������������������������	��������������
������
ondersteunen. 
Omdat we weten hoe hoog de nood is, stelt Home Instead Thuisservice 
dit Alzheimer’s programma kosteloos beschikbaar aan mantelzorgers.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst informeren wij u over:
� Home Instead Thuisservice: wie we zijn, wat we doen.
� Uitleg Alzheimer Care programma, toelichting lessen.
� Peilen van behoeften en wensen aanwezige mantelzorgers.

Datum en tijd: 29 november 2012, van 19.00 – 21.00 uur
Locatie: La Place Dreefzicht, Fonteinlaan 1,  2012 JG Haarlem.

Aanmelden via info@homeinstead.nl of 
telefonisch via 023 82 00 392.

Graag heten wij u welkom in ons sfeervolle
restaurant La Tulipe Noire.

Buiten onze a la carte serveren wij voor € 32,50 een 
wekelijks wisselend 3 gangenmenu.

Reserveren

U kunt reserveren via onze website, per email of telefonisch.

Restaurant La Tulipe Noire
Bekslaan 35
2114 CB Vogelenzang
Tel: 023-5849155
www.latulipenoire.nl
email: restaurant@latulipenoire.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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Santpoort-Noord - De onderneming 

van Peter Mulder is gespecialiseerd in 

grafbeplanting en grafverlichting. Het is 

inmiddels alweer twaalf jaar geleden dat 

Peter met dit bedrijf begon. Peter werkt 

samen met Ine-Claire van (voorheen) De 

Bloemenwinckel aan de Hoofdstraat te 

Santpoort. Dit bedrijf stopte na 35 jaar in 

juni 2010. De vraag naar het vertrouwde 

rouwbloemwerk bleef echter. 

Sinds een jaar versterkt Ine-Claire daarom 

het bedrijf van Peter. Met veertig jaar 

ervaring in rouwbloemwerken is zij een 

goede aanvulling voor het bedrijf. 

Peter en Ine-Claire leveren 
rouwarrangementen in elke gewenste 
kleur en op maat: kiststukken, kransen, 
bloemenharten, biedermeierboeketten 
enzovoort. Op www.grafbeplanting.nl is een 
aantal voorbeelden te zien, die wellicht als 
uitgangspunt kunnen dienen voor uw eigen 
wensen. De wens van de nabestaanden 
is uitgangspunt bij het bloemwerk. Ieder 
arrangement is dan ook uniek. Desgewenst 
komt Peter of Ine-Claire bij de nabestaanden 
thuis om in een vertrouwde omgeving en in 
alle rust de wensen te bespreken en deze om 
te zetten in een laatste bloemengroet. Alles is 
daarbij bespreekbaar. Kinderen kunnen bij het 
bloemwerk betrokken worden bijvoorbeeld 
bij het maken van een eigen stukje. Peter en 
Ine-Claire werken uitsluitend met natuurlijke 
materialen. Bij speciale arrangementen kan het 

voorkomen dat de rouwauto te laag is voor het 
vervoer. In dat geval kan een extra bedrijfsbus 
van Peter en Ine-Claire worden ingezet, zodat 
de bloemstukken onbeschadigd voor de 
rouwstoet uit vervoerd kunnen worden naar 
kerk of aula. Deze extra service voorkomt ook 
beschadigingen bij het in- en uitladen van 
de stukken. Kerk- en/of aulaversiering kan 
op verzoek worden geleverd, evenals losse 
strooibloemblaadjes of hele strooibloemen 
in mandjes. Voor het groen maken van de 
zandberg op de begraafplaats beschikt Peter 
over een ruime keuze uit diverse naald- en 
bladsoorten. Op dit gebied werkt hij met 
vele uitvaartbedrijven in de regio samen. Op 
verzoek van de nabestaanden zorgt Peter na de 
teraardebestelling voor tijdelijke beplanting, 
die blijft liggen totdat een gedenkteken 
geplaatst wordt. Voor de nabestaanden is dit 
vaak een hele geruststelling: de begraafplaats 
biedt geen kale aanblik, maar heeft tijdelijk 
vorm en kleur. Deze service biedt ruimte om 
te zoeken naar een passend gedenkteken 
en blijvende beplanting. Ook voor 
rustplaatsverlichting bent u bij Peter aan het 
juiste adres. Het eerste lampje dat hij twaalf 
jaar geleden plaatste, brandt nog steeds dag 
en nacht. Ook hiervan vindt u voorbeelden op 
www.grafbeplanting.nl .

Peter Mulder 
Stijlvolle grafbeplantingen en grafverlichting 
Terrasweg 1, 2071 BA in Santpoort 
Tel. 023-5383795

Ieder arrangement is uniek

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

Peter Mulder
Grafbeplanting,

grafverlichtingen,
grafaanleg 

& onderhoud 
en stijlvolle 

rouwbloemwerken
Telefoon: 023 - 538 37 95
Mobiel: 06 - 215 028 48
www.grafbeplanting.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

bloemendaal - Zondag 18 november 
komt de Haarlemse pianist Dirk Jan 
Vennik op veler verzoek naar Grand 
Café Restaurant de Rusthoek aan de 
Bloemendaalseweg 141 in Bloemen-
daal.

Vennik geldt als een meester in de 
stijl 'Boogie-Woogie', een idioom 
dat in de dertiger jaren beroemd is 
geworden door Amerikaanse pia-
nisten als Meade 'Lux' Lewis, Pine-
top Smith, Jimmy Yancey en Fats 
Waller. Op zeer jonge leeftijd won 
hij al diverse prijzen en speelde hij 
met internationale beroemdheden. 
Tevens pakt hij zo nu en dan de 
'bluesharp' (mondharmonica) om 
dan te soleren en zichzelf met zijn 
linkerhand op de toetsen te bege-
leiden.
Inmiddels schrijft Vennik ook eigen 

stukken, die niet per definitie in het 
bluesgenre liggen,maar meer jazz-

georiënteerd zijn. Meer informatie 
is te vinden op zijn website: www.
dirkjanvennik.com
De bassist is van origine een Rus, 
maar woont reeds een kleine twin-
tig jaar in Nederland: Sergei Shap-
ko. Stuwend als een bezetene speelt 
hij op ouderwetse darmsnaren, die 
het authentieke contrabasgeluid 
het beste laten klinken. Zo is hij eén 
van de weinigen die op de bas het 
zo karaktistieke 'slappen' beheerst. 
Door hard aan de snaren te trekken 
kletteren de snaren tegen de bas en 
geven zo een ritmisch effect. Sergei 
is onder anderen lid van de band 
van pianist Martijn Schok en saxo-
fonist Rinus Groeneveld.
Drummer deze middag is zoals 
gewoonlijk Nanning van der Hoop. 
Aanvang zondag 18 november is 
15.00 uur, de toegang is gratis. x

Meester in de Boogie-Woogie

Dirk-Jan Vennik (Archieffoto).

santpoort-noord - De klarinettist Paul 
Kaiser en de pianist Patrick Hopper 
hebben een mooi programma samen-
gesteld voor het concert dat ze op 
zondag 18 november om 15.00 uur in 
't Mosterdzaadje laten horen. Uitge-
voerd wordt werk van Ries, Chausson, 
Nielsen en Muczynski.

door Paula Blom

Paul Kaiser is redacteur van het 
tijdschrift De Klarinet en mede 
daardoor beschikt hij over originele 
stukken die tijdens het concert van 
sappige details worden voorzien.
Geopend wordt met de Sonate Sen-
timentale uit 1834 van Ferdinand 
Ries, een leerling van Beethoven. 
Hoewel dat zijn idool was, compo-
neerde hij zelf in een heel eigen 
lyrische en expressieve stijl. Ernest 
Chausson schreef zijn Andante et 
Allegro als inzending voor de Prix 
de Rome (een prestigieuze compo-
sitiewedstrijd) die hij overigens niet 
won. Een mooie lyrische samenwer-
king tussen piano en klarinet, maar 
ook muziek die van de klarinettist 
het uiterste vraagt. Dit stuk is heel 
populair bij concoursen en eindexa-
mens.
Carl Nielsen schreef niet alleen het 
beroemde klarinetconcert, maar 
gelegerd als soldaat in Odensee 
schreef hij in 1881 voor een collega 
'Fantasistykke'. Robert Muczynski 

is één van de bekendste eigentijdse 
componisten in Amerika en schreef 
in 1984 in opdracht voor een inter-
nationaal klarinettisten congres 
Time Pieces. Elk van de vier delen 
laat een andere facet van het instru-
ment zien: omvang, techniek, kleur 
en expressiviteit. De titel Time Pie-
ces duidt volgens de componist niet 
op de tijd van klokken, maar op de 
verdeling van ons hele leven in de 
tijd.
Paul Kaiser studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en Amsterdam. Hij nam deel 
aan Masterclasses van onder ande-
ren Thomas Friedli, James Camp-
bell en Michael Collins en  heeft een 
privé lespraktijk. Patrick Hopper 
studeerde eveneens in Den Haag, 
waar hij met onderscheiding afstu-
deerde bij Naum Grubert. Behalve 
pianist is hij docent, kerkmusicus, 
dirigent, componist en organist. 
Wekelijks geeft hij een orgelcon-
cert in Scheveningen en dagelijks 
werkt hij de website van 't Mosterd-
zaadje bij.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Altijd weer verrassend
Paul Kaiser en Patrick Hopper

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Aanstaande zondag 
verzorgt het Trio Beltiukova een 
concert in de Dorpskerk van Bloe-
mendaal. Dasha Beltiukova op fluit, 
Ksenia Beltiukova op viool en Mir-
jam Rietberg op harp: drie virtuoze 
muzikanten. Dasha en Ksenia start-
ten hun opleiding gestart in Wit-Rus-
land en hebben deze aan het Conser-
vatorium van Amsterdam, beiden 
met een Master, afgerond. Daar ont-
moetten zij Mirjam. Deze middag 

spelen zij solo's, duo's en trio's van 
meesterwerken van Franse, Spaanse 
en Russische componisten. Aanvang 
zondag 18 november is16.00 uur 
in Dorpskerk aan het Kerkplein in 
Bloemendaal. Kaarten kosten € 12,- 
en zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij Boekhandel Bloemendaal en 
Primera in Overveen. Zie ook www.
dorpskerkbloemendaal.nl. x

Solo's, duo's en trio's
Beltiukova Trio in de Dorspkerk

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Vrijdag 16 novem-
ber om 20.00 uur presenteren de Rus-
sische musiciennes Basia Schulman 
(piano) en Anna Azernikova (sopraan) 
het programma Rode Safraan. Zo 
heet ook de CD die ze in dit concert 
presenteren. Russische liederen 
en pianomuziek van onder anderen 
Glinka, Tsjaikovsky, Rachmaninov en 
Sjostakovitsj.

door Paula Blom

Het wordt een prachtige bloemle-
zing van Russische liederen uit de 
negentiende eeuw, afgewisseld met 
solostukken voor piano van onder 
meer Ljadov, Rachmaninov en Scri-
abin.

Anna Azernikova en Basia Shulman 
zijn twee temperamentvolle musi-
ciennes die elkaar goed leerden 
kennen op het Conservatorium in 
Moskou. Basia, een gevierd pianiste 
in Moskou en Anna, die haar weg 
vond in Amsterdam waar zij deel 
uit maakt van het MirAnDa Trio en 
dirigente is van verschillende Rus-
sische koren. Sinds vier jaar hebben 
ze elkaar weer gevonden en treden 
ze op in heel Europa.
Anna en Basia laten het publiek 
proeven van het rijke muziekpa-
let dat hun land te bieden heeft. 
Zowel bekende als in Nederland 
nog niet gehoorde composities, die 

Prachtige bloemlezing
Muzikale Russische rijkdom

(Publiciteitsfoto).

in Rusland gelauwerd zijn, wor-
den vertolkt. De simpele prachtige 
liederen van Varlamov, de Russi-
sche Romantiek in de muziek van 
Glinka, diep gevoelde melancho-
lie van Dargomyzjski en hartver-
scheurend drama van Tsjaikovski. 
De bewerkingen van Rachmaninov 
voor piano solo zijn ronduit meesle-
pend en indrukwekkend virtuoos. 
Toch speelt deze tengere pianiste ze 
met een gemak en kracht, die je op 
het oog niet zou verwachten.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

zandvoort - Zang en theater, daar-
mee beschrijft men de ambities 
van Mirjam van Dam het best. 
Aanstaande vrijdag zingt Mir-
jam met een prachtig stel muzi-
kanten in café Oomstee: Clous 
van Mechelen op sax, Nick van 
den Bos op piano, Eric Heijns-
dijk op contrabas en Menno Vee-
nendaal op drums. Aanvang is 
21.00 uur in café Oomstee aan 
de Zeestraat 62 in Zandvoort. De 
toegang is gratis. Zie ook www.
oomstee.nl. x

'Zang en theater'

(Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Wijnstrateeg.nl
“De beste wijnen voor de scherpste prijzen” 

* 100 Heerlijke kwaliteitswijnen 

* Scherpe aanbiedingen  

* Geklimatiseerd wijnpakhuis

* Proefdozen  

* Unieke partijen wijn van landwijn tot Grand Cru

Nu Bourgogne wijnen met extra korting:
Domaine Alain Chavy, beroemd om zijn witte wijnen

Samuel Billaud, de coming man uit Chablis

Domaine Gachot-Monot vol rood uit de Côte de Nuits

Domaine Germain heerlijk rood uit de Côte de Beaune

Domaine Brintet, prachtig wijnen uit Mercurey

Wijnpakhuis: Meer en Duin 56 C, 2163 HC Lisse

Telefoon: 0252-425110 E-mail: info@wijnstrateeg.nl 

Website: www.wijnstrateeg.nl

Gratis levering inZuid Kennemerland

HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 

HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl

Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim is een dynamische corporatie met 2.200 

verhuureenheden en 29 medewerkers. Vooruitgang staat de komende jaren voor 

de uitdaging om in de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer een aanzien-

lijk aantal woningen te realiseren. Een professionele en efficiënte organisatie is 

hierbij noodzakelijk. Om deze ambitie waar te maken, zijn we op zoek naar een

Directiesecretaris m/v
(32 uur per week)

met visie, teamgevoel, cijfermatig inzicht, 

sensitiviteit voor politieke verhoudingen en flexibiliteit

Profiel
HBO/WO werk- en denkniveau;

‘hands-on’ instelling;

ruime werkervaring in de not for profit sector, bij voorkeur met 

maatschappelijke organisaties;

ervaring met organisatie- en cultuurverandering;

gevoel voor politieke verhoudingen en ervaring met politieke processen;

Meer informatie en een taakomschrijving vind je op de website van 

Woonstichting Vooruitgang: www.wstvooruitgang.nl/vacatures. Reacties 

kunnen uiterlijk 1 december 2012 gezonden worden naar sj@wstvooruitgang.nl.

Guard zoekt mannen en vrouwen met ini�a�ef voor de beveiliging.
Het succes van Guard Academy is de unieke combina�e van theorie en prak�jk.

Guard Academy houdt op zaterdag 24 november speciale selec�e- en adviesdagen voor de opleiding beveiliger op haar loca�es te Deventer, Nijmegen, 
Amsterdam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn kort daarna vrijwel zeker van een baan in de beveiliging.

Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opgeleid personeel. Dit komt o.a. door de steeds strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bij lucht-
havens maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen, evenementen, etc. Bovendien neemt nog steeds de criminaliteit 
in omvang toe.

Guard hee� in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en 
vinden zeer snel werk in de beveiliging. Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de 
beveiliging is er steeds meer behoe�e. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zoals telefoniste/recep�oniste, conciërge func�es op scholen, 
baliewerkzaamheden in overheidsgebouwen maar ook front- en backstage ac�viteiten bij vele soorten evenementen.

Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO niveau 2 diploma vereist. 
Dat geslaagden van de Guard opleiding met dat diploma snel een baan vinden 
komt doordat de opleiding tot de meest complete en beste in Nederland mag 
worden gerekend. Guard biedt dan ook vele extra´s zoals zelfverdediging, AED, 
parkeerregelaar, etc.

Uniek is dat Guard de theorie opleiding combineert met een zeer gevarieerd prak�jkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in 
de volle breedte kennis maken met het vakgebied. Ook kan de stage worden ingericht rondom de persoonlijke situa�e van de stagiair en kan er op veel 
momenten in de week stage worden gelopen. Ook in de weekenden. Een stage bijna op maat dus en aangepast aan de persoonlijke situa�e. 

Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door de uitgebreide selec�e vooraf. Zo wil de opleiding teleurstellingen voorkomen bij de cursist. 
Guard screent dan ook al�jd vooraf. 

Studeren kost helaas geld. Veel mensen die graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet. Helaas is ook de 
overheid sinds enige �jd niet meer bereid om scholing te vergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een 
bijdrage vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf ini�a�ef, investeren zelf en nemen zo hun eigen toekomst in handen. Een toekomst 
in de beveiliging die werkt en loont. Een belangrijke reden voor Guard om te starten met een eigen studiefinancieringfonds waardoor voor iedereen met 
ini�a�ef de opleiding toegankelijk en betaalbaar blij�.

Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de selec�e- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursist geen stra�lad hebben. 
Voor meer informa�e en inschrijving voor de selec�e- en adviesdag op 24 november ga naar www.guardgroup.nl

Guard evenement Stage V&D
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heemstede - Op 23 november 2002 
overleed wereldreiziger, schrijver, 
dichter, programmamaker en biblio-
fiel Boudewijn Büch. Zijn dood kwam 
volkomen onverwacht na een optre-
den in Theater de Luifel in Heemste-
de de avond ervoor.
Theatermaker Diederik van Vleu-
ten en de Heemsteedse pianist Jaap 
Stork brengen een bijzondere hom-
mage aan Boudewijn Büch. Diederik 
van Vleuten vertelt over Boudewijns 
leven, leest voor uit zijn werk en staat 
stil bij zijn vele belangstellingen. Jaap 
Stork speelt op een historische vleu-
gel en belicht werk van Büchs meest 
geliefde componist: Maurice Ravel. 
Klaas Koppe levert speciaal voor deze 
avond nog nooit vertoonde foto's van 
onder anderen de Ravel-reis die hij 
maakte samen met Boudewijn. Een 
Requiem voor Boudewijn Büch: een 
eenmalige unieke avond met een 
verteller, een pianist en een groot 
scherm. Tien jaar na dato een mooie 
hommage op het podium waar Bou-
dewijn Büch zijn laatste voorstelling 
gaf. Het optreden van Diederik van 
Vleuten en Jaap Stork is bij Casca 
in de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede op donderdag 22 novem-
ber om 20.15 uur. De entree bedraagt 
€ 19,50 inclusief drankje. Reserveren 
is noodzakelijk en kan telefonisch 

op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur, tel. 023-5483828. x

'Requiem voor Boudewijn Büch'
Een hommage in woord, beeld en muziek - met unieke foto's

Jaap Stork en Diederik van Vleuten (Foto: Katinka Krijgsman).

spaarnwoude - De komende tijd zijn er 
diverse leuke activiteiten op Informa-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
De koeien staan weer op stal, vandaar 
dat iedere middag een koe op stal kan 
worden geknutseld. Op zondag 18 
november is de kinderworkshop 'van 
koe tot cakeje'. Kinderen gaan met de 
boer een koe melken, eieren rapen en 
hiermee cakejes bakken en versieren. 
Voor deze workshop zijn nog enkele 
plekken vrij.

Nu de koeien weer op stal staan 
mogen ze gevoerd worden met 

koeienkoek. Dit is verkrijgbaar aan 
de balie van Zorgvrij. Op woensdag-
middag  21 en 28 november kun-
nen kinderen iets lekkers en moois 
maken voor het paard van Sinter-
klaas. Op zondag 9 december kun-
nen volwassenen een kaasje maken 
tijdens de workshop kaasmaken.
In de boerderij is de nieuwe edu-
catieve tentoonstelling Bioritme te 
zien. Zowel planten en dieren heb-
ben een biologische klok. Waarom 
hebben mensen bijvoorbeeld  last 
van een jetlag? In de tentoonstel-
ling is het antwoord te vinden. Op 

de galerij hangt verder momenteel 
de fototentoonstelling van Cita Vis-
sers genaamd 'Daily life: Children 
in Mozambique'. Zij geeft op 24 en 
25 november ook een workshop 
fotograferen op Zorgvrij.
Dagelijks worden rond 17.00 uur de 
koeien gemolken. Dit gebeurt nu 
weer in de stal omdat de koeien bin-

nen staan. Er worden de komende 
tijd diverse kalfjes verwacht.
In de wintermaanden is de boerde-
rij open van woensdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Velsen-Zuid 
(Spaarnwoude), tel. 023-5202828 en 
www.spaarnwoude.nl. x

Activiteiten voor jong en oud

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Zaterdag 24 november 
is vierde editie van de Haarlem 
Comedy Club: live stand-up comedy 
in het Figee Theater in Haarlem. 
Gevestigde comedians brengen hun 
beste grappen, verhalen en gedach-
tenspinsels. Een gevarieerde show 
met uiteenlopende karakters en een 
bevlogen presentator die de acts 
aan elkaar praat.

Een show om in een informele en 
ontspannen café-setting eens goed 

te lachen en te genieten, met een 
vol programma met in totaal vier 
comedians: Harry Glotzbach (MC), 
Bob McLaren, Rayen Panday en 
Martijn Oosterhuis.
Harry Glotzbach is de gastheer 
van de avond. Hij wordt aange-
vuld door het aanstormende talent 
Rayen Panday. Daarnaast is er voor 
het eerst een internationale come-
dian te gast. Nieuw Zeelander Bob 
McLaren is bekend in binnen- en 
buitenland.
De afsluiter van deze avond is 
er ook één van formaat. Martijn 
Oosterhuis is Lama van het eer-
ste uur. Hij heeft veel zin in: "In 
het Amsterdamse circuit wordt er 
veel over gesproken over de Haar-
lem Comedy Club. Het Haarlemse 
publiek is niet het makkelijkste 
publiek. Juist daarom gaan we er 
helemaal voor om het dak eraf te 
spelen."
De locatie is het Figee Innovatie 
Theater. Dit theater op de kop van 
het Figee gebouw kent inmiddels 
een goede doorstart. Het zorgt 
voor een mooie underground 
sfeer, perfect voor stand-up come-
dy. Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus bestel snel kaarten via www.
haarlemcomedyclub.nl. x

Geweldig avondje uit
Haarlem Comedy Club

Harry Glotzbach is gastheer in de 
Haarlem Comedy Club (Foto: Maik 
Hewitt Massai Pics).

bloemendaal - De Vertelschuur pre-
senteert op zondag 18 november 
een kindervoorstelling (4+) met 
schimmenspel getiteld 'Ragebol'. 
Uitvoerenden zijn Kathleen van der 
Weerd (verteller), Taletta Bierens 
(schimmenspel) en Jeroen Schip-
per (muzikale omlijsting). Ragebol 
is een Noors sprookje: over wat er 
achter de uiterlijke verschijning 
schuil gaat, over moed en de kunst 
van het vragen stellen. Aanvang is 
15.00 uur aan de Krullenlaan 3 in 
Bloemendaal, de toegang bedraagt 
€ 10,-. Reserveren is mogelijk via 
www.devertelschuur.nl of 023-
5257855. x

De Vertelschuur

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 16 november

Rode Safraan

20.00 | Rode Safraan is de titel van 
de CD die de Russische musicien-
nes Basia Schulman - piano en 
Anna Azernikova - sopraan presen-
teren met werken van o.a. Glinka, 
Tsjaikovsky, Rachmaninov en 
Sjostakovitsj, afgewisseld met pia-
nosolo's van o.a. Ljadov. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Maestro

20.00 | Frits Sissing presenteert 
een nieuw tv-programma van de 
AVRO: Maestro. In het program-
ma strijden negen bekende men-
sen, met een passie voor klassieke 
muziek, om de titel 'Maestro'. Ze 
gaan de uitdaging aan om zich 
in acht weken te ontwikkelen 
tot dirigent van het orkest Hol-
land Symfonia. Publiek kan de 
opnames gratis bijwonen. Kaar-
ten dienen wel besteld te worden 
via de AVRO webshop [http://avro.
nl/maestro/]. Philharmonie, Grote 
Zaal. Noot: Het programma wordt 
vanaf 8 november uitgezonden.

Jazzcafé Oomstee

21.00 | Mirjam van Dam - zang, 
Clous van Mechelen - saxofoon, 
Nick van den Bos - piano, Eric 
Heijnsdijk - contrabas en Menno 
Veenendaal - drums. Café Oom-
stee, Zeestraat 62 in Zandvoort. 
www.oomstee.nl.

Patronaat

21.00 | Erny Green maakt melancho-
lische popmuziek, bijgestaan door 
toetsenist Thijs Heij en drummer 
Gerald Roerdinkveldboom. Gra-
tis in het Café. 23.00 | The Sound 

Reunion Party. Terug in de tijd met 
bezoekers en personeel van toen. 
€ 15,- [18+]. Grote Zaal.

Zaterdag 17 november

Big, Black & Beautiful

20.15 | Nederlands populairste 
Diva's Of Soul Rocq-E Harrell, 
Lucretia van der Vloot & Michel-
le David brengen een show met 
krachtige, uptempo nummers 
en soulmuziek. € 27,- | € 24,25 | € 
21,50. Philharmonie, Grote Zaal.

Der Vogelhändler

20.15 | Der Vogelhändler van Karl 
Zeller is één van de meest gespeelde 
werken uit het operetterepertoire. 
De muziek is charmant, geestig 
en sprankelend, deze avond uit-
gevoerd door opera en operette 
vereniging Hulsbergen. € 25,50. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Elias Nardi Quartet

20.30 | Muziek sterk gekruid met 
een mengsel van Mediterrane tra-
ditie en moderne interpretaties. € 
10,-. De Pletterij, Lange Herenvest 
122 in Haarlem.

Patronaat

19.30 | Only Seven Left. Catchy pop-
songs met in het voorprogramma 
wordt Valerius en Nielson. € 11,-
. Kleine Zaal. 20.30 | Magnetron 

Music Revue 2012: De Jeugd van 
Tegenwoordig. € 15,-. Grote Zaal. 
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Salon El Tren

19.00 | Tangosalon met DJ Anja 
tot 23.30 uur. € 8,- [cursisten El 
Compas € 5,-]. Van 15.00 tot 18.00 
uur mogelijkheid tot volgen 'bot-
tcamp Tango' Carlos & Mirella á € 
30,- [reseveren via www.dance2go.
nl]. Wachtkamer 2e klasse, Perron 
3A, NS Station Haarlem. www.
elcompas.nl x

21.00 | Oh No! Yoko [CAN] & Telli-

son [UK]. Math pop die fijn in het 
gehoor ligt. Gratis in het Café. 
23.00 | NopeisDope. Deze zomer op 
het strand te vinden, maar nu weer 
in Patronaat een dik programma: 
Lucien Foort, Skitzofrenix, Genai-
ro NVilla, Tony Junior vs TV Noise, 
Mitchell Masters & MC Dart. € 15,- 
[18+]. Grote Zaal. 23.00 | Karton 

Showcase. Lokaal label gespeciali-
seerd in deep- en techhouse. Gratis 
in het Café.

Zondag 18 november

Der Vogelhändler

14.00 Zie zaterdag 17 november.

Sneeuwwit [6+]

14.30 | Sneeuwwit, een bewerking 
van de hand van Imme Dros, is 
een sprookje waarin ongetwijfeld 
de personages van Assepoester, 
Doornroosje, Belle en het Beest en 
natuurlijk Sneeuwwitje te herken-
nen zijn. Uitgevoerd door Holland 
Opera. € 16,50 [t/m 12 jaar € 11,50]. 
Philharmonie, Kleine Zaal.

Van Mozart tot Musical

14.30 | Het Haarlems Amateur 
Orkest bestaat 80 jaar. Dit wordt 
gevierd met een feestelijke jubile-
umconcert getiteld Van Mozart tot 
Musical. Diverse koren, solisten en 
in het bijzonder 80-jarige inwo-
ners uit Haarlem, zullen aan dit 
concert hun medewerking verle-
nen. Het orkest wordt geleid door 
Annelies Smit en de presentatie is 
in handen van Dieuwertje Blok. € 
20,- [65+ en CJP € 17,50].

Klarinet en Piano

15.00 | klarinettist Paul Kaiser en 
pianist Patrick Hopper spelen wer-
ken van Ries, Chausson, Nielsen 
en Muczynski. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Kerkpleinconcert

15.00 | Symfonie Orkest Haerlem 
o.l.v. Nicholas Devons m.m.v. pia-
nist Mengjie Han. Werken van Jan 
Mul, Haydn en Brahms. € 5,-. Pro-
testantse Kerk, Kerkplein in Zand-
voort. www.classicconcerts.nl

Veni, Vidi, Emmanuel

15.00 | Het vocaal ensemble Las-
sus Consort o.l.v. Arjan van Dijk 
m.m.v. luitiste Anneke Tongeren 
brengt muziek van rond 1600 tot 
heden. € 10,-. Oude Kerk, Kerk-
plein 2 in Spaarndam. www.vrien-
denoudekerk.nl

De Rusthoek

15.00 | Dirk-Jan Vennik - piano en 
bluesharp, Sergei Shapko - con-
trabas en Nanning van der Hoop 
- drums. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloe-
mendaal. Gratis entree.

Jay-Jay Bluesband

15.00 | Jan Dorsman - harmonica 
en zang, Jos Snertring - piano/
gitaar/zang, Ingrid Snertring - 
zang, Rob Boomgaard - drums en 
Rob van Schagen - bas. Café Terras 
Fort Zuid aan de Boezemkade in 
Spaarndam. Gratis entree. www.
fort-zuid.nl

Trio Beltiukova

16.00 | Dasha Beltiukova - dwars-
fluit, Ksenia Beltiukova - viool en 
Mirjam Rietberg - harp. Werken 
van Franse, Spaanse en Russische 
componisten. € 12,- [voorverkoop 
bij Boekhandel Bloemendaal en 
Primera Overveen]. Dorpskerk, 
Kerkplein in Bloemendaal. www.
dorpskerkbloemendaal.nl

regio - Aankomend weekeinde zet 
Sinterklaas weer voet aan wal op 
Nederlandse bodem en de Goedhei-
ligman zal het daarna tot 5 december 
weer druk hebben met al zijn bezoe-
ken aan de regio. Gelukkig voor hem 
en voor iedereen die niet elke dag 
zal kunnen, hebben de Sint en zijn 
Pieten het aardig weten te spreiden. 
Hieronder een overicht voor de regio 
in alfabetische volgorde, maar wel 
in zoverre dat vanuit Madrid aan de 
redactie is doorgegeven.

Bennebroek
Op zaterdag 17 november zal Sint 
Nicolaas met zijn Pieten naar Ben-
nebroek komen. Nadat Sint Nico-
laas rond 13.15 uur met de boot is 
aangemeerd aan de Ringvaart, ter 
hoogte van de Jacob van Heemsker-
klaan, zal hij vanaf 14.00 uur een 
rijtoer met een oldtimer door het 
dorp maken. De toer zal via het 
gemeentehuis leiden naar de aula 
van de Hartekamp, waar de Sint 
en zijn Pieten tezamen met de kin-
deren een feestmiddag (aanvang 
15.15 uur) aangeboden krijgt. Deze 
feestmiddag is voor kinderen tot 
en met 8 jaar. Aan het begin van 
de feestmiddag vindt er een ver-
kiezing plaats voor de mooiste pie-
tenmuts of mijter. Maak thuis een 
zo mooi mogelijke hoofddeksel en 
kom hiermee naar de feestzaal. St. 
Nicolaas zal voor het kindje met de 
mooiste muts en mijter een cadeau-
tje meebrengen.

Bloemendaal
In Bloemendaal komt de Goedhei-
ligman op zaterdag 1 december let-
terlijk in een gespreid bedje terecht, 
want hij zal eerst overnachten in 
Hotel Bleecker, alvorens hij deze 
zaterdag om 13.30 uur eerst wordt 
getrakteerd op een optreden van de 
Pietenband, waarna de burgemees-
ter hem zal ontvangen. Daarna gaat 
Sinterklaas naar het Pietenplein 
(Kerkplein). Tussen 14.00 en 15.30 
uur zal Sinterklaas daar in zijn 
kantoor alle kinderen ontvangen 
en gaat daarna terug naar Hotel 
Bleecker. Mederwerking wordt 
naast de WinkeliersVereniging 
Bloemendaal-Dorp verleend door 
de Reddingsbrigade Bloemendaal 
en Automobielbedrijf Vlas.

Haarlem
Natuurlijk komt Sinterklaas ook 
dit jaar weer naar Haarlem en zal 

hij in de hele stad met zijn Pieten 
vele kinderharten verblijden. Zijn 
intocht met de Pakjesboot 12, de 
officiële stoomboot en bekend van 
televisie, staat gepland op zondag 
18 november. De verwachting is 
dat de Sint om 13.00 uur aanmeert 
aan het Spaarne (tegenover het Tey-
lers Hofje, naast de ex-sleepboot 
Zeehond)en dat hij daarna naar 

de Grote Markt komt en iedereen 
die dat wil een hand zal geven. De 
aankomst op de Grote Markt is naar 
verwachting om 14.00 uur. Er wor-
den vele Sinterklaas activiteiten in 
Haarlem georganiseerd, waaronder 
het Sinterklaastheater in de Stads-
schouwburg op 25 november. Er 
zijn ook extra koopavonden voor 
Sinterklaas. Een overzicht is terug 
te vinden op www.haarlemmarke-
ting.nl.

Heemstede
Zaterdag 17 november om 11.30 
uur komt Sinterklaas aan met de 
boot in de haven van Heemstede 
aan de Heemsteedse Dreef. Om 
12.00 uur vertrekt Sinterklaas in 
zijn koets richting de Raadhuis-
straat waar burgemeester Marian-
ne Heeremans hem om 12.30 uur 
welkom heet in het Raadhuis van 
Heemstede. Voor de kinderen is er 
drinken en een vlaggetje. De pieten 
zorgen voor wat lekkers. Samen 
met de pietenband zingen de kinde-
ren Sinterklaasliedjes. Omstreeks 
13.30 uur vertrekt Sinterklaas in 
zijn koets voor een ritje over de Bin-
nenweg. Op het ontmoetingsplein 

op de Binnenweg staat een podium 
en is er aansluitend een muzikaal 
programma tot 16.15 uur. Het tra-
ditionele Sint het op het dak in de Jan 
van Goyenstraat staat gepland voor 
zaterdag 24 november.

Overveen
Sinterklaas komt dit jaar op zater-
dag 24 november een wel heel spec-

taculaire manier in Overveen aan en 
wel met een mobiele reddingssloep 
van de Reddingsbrigade uit Zand-
voort. Overveen heeft helaas geen 
haven waar Sinterklaas kan aanko-
men, dus heeft Sinterklaas gekozen 
om op deze manier van zijn boot 
naar Overveen te komen. Om 13.00 
uur is de aankomst op de Bloemen-
daalseweg in Overveen, gevolgd 
door ontvangst met muziek door 
de Wethouder. Tot 15.00 uur wil 
Sinterklaas de kinderen vervolgens 
graag ontvangen en persoonlijk 
spreken in de huiskamerwinkel van 
Primera aan de Bloemendaalseweg 
234 in Overveen. Vergeet ook niet 
je mooie tekening mee te nemen. 
Mocht je die nog niet hebben deze 
liggen in de winkels in Overveen 
klaar.

Spaarndam
Traditiegetrouw komt Sinterklaas, 
dit jaar op zaterdag 17 november, 
weer aan met zijn boot op de Kolk. 
Vanaf 13.30 uur zijn de kinderen 
hier welkom. Sinterklaas zal rond 
14.00 uur de Kolk binnenvaren, dit 
jaar wederom spectaculair bijge-
staan door Actionplanet uit Half-
weg. De activiteiten op de Kolk zul-
len tot ongeveer 15:00 uur duren. 
Hierna zal de Sint met de kinderen 
vanaf de Kolk lopend vertrekken 
naar de speeltuin. Hier zal voor de 
allerkleinsten een poppenkast uit-
voering zijn. Deze middag zal rond 
16.45 uur afgelopen zijn. Voor de 
jeugd van 8 tot en met 13 jaar is is er 
vanaf 19.30 uur weer de Klaasdisco, 
die duurt tot 22.30 uur.

Velserbroek
Sint en pieten komen op zaterdag 
24 november om 14.00 uur aan in 
een grote Engelse Dubbeldekker in 
het Winkelcentrum Velserbroek 
terwijl de DJ piet er al staat te draai-
en. Sint zal tussen 14.15 en 16.00 
uur In het midden van het Winkel-
centrum zitten om te kijken en te 
luisteren naar de goochelpiet en 
optredens van dansschool Michelle 
en van OYAMA. Tussen 14.15 en 
15.45 uur kunnen de kinderen in 
het winkelcentrum gratis deelne-
men aan diverse spellen die her en 
der in het centrum zijn opgesteld. 
Hierbij zullen de pieten de kinde-
ren begeleiden. Tot 15.30 uur kun-

nen de kinderen in en bij de dubbel-
dekker met pieten op de foto.

Zandvoort
Zondag 18 november om 12.00 
uur komt de Goedheiligman met 
zijn pieten aan op het strand van 
Zandvoort aan Zee ter hoogte van 
de rotonde (Jutters MuZEEum). 
Daarna gaat hij te paard door de 
Kerkstraat naar het Raadhuis waar 
de burgemeester hem ontvangt en 
de kinderen liedjes gaan zingen. In 
de Korver Sporthal komt de Sint 
natuurlijk ook kijken naar de kin-
deren die mee doen met het Sinter-
klaas Specktakel. Kaarten hiervoor 
zijn te koop bij Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht, Pluspunt in 
Nieuw Noord en snackbar de Oude 
Halt. x

Sinterklaas gemist? Keuze te over!

Wordt de Goedheiligman aanstaande zondag weer net zo massaal ontvangen 
als afgelopen jaar op de Grote Markt in Haarlem? (Archieffoto - Christa War-
merdam).

Ook de enige echte Pakjesboot 12 stoomt komend weekeinde het Spaarne weer 
op (Archieffoto - Christa Warmerdam). x

vogelenzang - Toneelvereniging 
'Door Vriendschap Bloeiend' speelt 
op zaterdag 17 en 24 november 
het stuk 'Familie Bruinsma in de 
bocht Groeten van de Veluwe'. Een 
goed gesitueerd gezin, bestaande 
uit man, vrouw, dochter en een 
inwonende oma, winnen de eerste 
prijs met een cryptogram. De prijs 
is een week vakantie in een sta-
caravan op de Veluwe. Het kam-
peren is voor deze mensen, die in 
luxe leven, een volslagen nieuwe 
wereld en ze kampen dan ook 
met ernstige aanpassingsproble-
men. Dit geldt niet voor de fami-
lie Bruinsma. Vader Sjef, moeder 
Truus en zoon Boris hebben vaker 
met dit bijltje gehakt. Met zulke 
tegenstellingen kunnen confron-
taties tussen de beide families 
dan ook niet uitblijven. Aanvang 
beide avonden is 20.00 uur in het 
Dorpshuis Vogelenzang. x

Toneel in het
Dorpshuis
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• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81
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WWW.VANDERVLUGT.NL
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D A G L I C H T + R U I M T E

Uw Select Windows dealer:

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40  
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

DE OVERHEID 
VERHOOGT
DE BTW, WIJ NIET!
De btw wordt verhoogd naar 21%. Maar wij rekenen voorlopig 
nog met het oude tarief! Gewoon, om u korting te geven en 
om u niet meer te laten betalen voor het verbeteren van uw 
woning.

Select Windows introduceert een 

GROEN BETAALPLAN.
Kom daarom nu naar ons en koop duurzame 
producten met een duurzaam plan, voor een 
duurzame toekomst!

Vraag naar de voorwaarden van onze acties.

NIEUW!
SKG

!�����������������������
�#���
��� ���#������

SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

voor € 15,00 excl. BTW
Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Alfa 146 twinspark stuurbekr. lpg G3 1998 1450
BMW 525i automaat airco stuurbekr. enz. 1992 950
Chrysler Voyager 2.5 stuurbekr. 8 persoons 1999 1950
Citroén Berlingo 1,9 diesel bestel met zijdeur 2001 1950
Citroén Xsara 1,6i coupé 69000km stuurbekr. 1998 1450
Citroén ZX reflex stuurbekr. 1997 750
Deawoo Lanos 4 deurs stuurbekr. enz. 2000 1950
Fiat Marea 1,6i weekend stuurbekr. enz. 1998 1450
Fiat Punto 55 electr. ramen 1997 850
Fiat Seicento sporting electr. ramen l.m. velgen 1999 1650
Ford Escort 1.6 station LPG 1992 650
Ford Escort 1.8 t.d. diesel stuurbekr. enz. 1997 1450
Ford Escort escort 1,6i station stuurbekr. enz. 1998 1450
Ford Mondeo 2,0i station airco electr. ramen enz. 1999 1250
Ford Scorpio automaat electr. ramen stuurbekr. 1995 450
Kia Carnival 1,3 - 2,9 diesel personenbus 2005 1950
Mazda 323F sport stuurbekr. 1994 650
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchback stuurbekr. 1998 950
Opel Astra 1.8i cd uitv.stuurbekr. electr. ramen enz. 1993 850
Opel Astra 1.7 diesel caravan stuurbekr. enz. 1998 1450
Opel Astra x 1,6 szr combi stuurbekr. enz. 1997 1450
Opel Corsa 1.4 swing l.m. velgen 1999 950
Opel Corsa 1,7 diesel stuurbekr. electr. ramen 1999 1650
Opel Omega caravan automaat stuurbekr. enz. 1997 1450
Opel Vectra 1,8 caravan stuurbekr. enz. 2000 1950
Peugeot 306 xs 1,6 1995 750
Pontiac Transport 7 persoons MPV stuurbekr. enz. 1996 1450
Renault Clio RN 1,4 stuurbekr. 1995 650
Renault Lagune 1,6-16 V gas G3 stuurbekr. enz. 1999 950
Renault Megane 2,0i coupé l.m.velgen stuurbekr. 1996 950
Renault Megane 1,9 diesel mpv stuurbekr. 1998 1450
Renault Twingo automaat stuurbekr electr. ramen 1998 1250
Seat Arosa 1.4 stuurbekr. 2000 1650
Volkswagen Golf cl 55kw benzine stuurbekr. enz. 1997 1650
Volkswagen Golf turbo diesel stuurbekr. enz. 1997 1650
Volkswagen Golf tdi diesel bestel stuurbekr. 1996 950
Volvo 850 glt stuurbekr. enz. 1992 500
Volvo 850 station airco stuurbekr. enz. 1995 1250 

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN WIJ NIET AAN 

ook kunt u uw oude auto-motor-boot-fiets of bromfiets inruilen
------------------------------------------------------------------------------

v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 t/m 33 tel. 023-5423906 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 
enz. tel. 023-5393990



  24



heemstede - Sinterklaas is weer veilig 
aangekomen in het land. Samen met 
zijn Zwarte Pieten kwam hij zaterdag 
in heel wat plaatsen in de regio aan. 
In Heemstede stond de kade van de 
haven zaterdagochtend al ver voor-
dat er ook maar glimpje van de boot 
te zien is, vol met mensen. Iedereen 
probeerde zo dicht mogelijk bij het 
water te staan want het zicht werd 
een beetje belemmerd door een mis-
tige waas.

door Christa Warmerdam

Maar gelukkig sprak dorpsomroe-
per Fred Rosenhart om 11.30 uur 
de verlossende woorden: "Daar is 
de boot jongens en meisjes en ik 
zie Sinterklaas al staan. En wat zijn 
er weer veel Pieten meegekomen."
Bij de kade hebben zich inmid-
dels zoveel mensen verzameld dat 

het dringen geblazen is. Heel veel 
kinderen hebben zich verkleed als 
Piet of Sint, maar dit jaar zijn er ook 
heel wat volwassenen die met Pie-
tenpet of Mijter de Sint staan op te 
wachten. "Opa, je pet staat scheef", 
zegt een jongentje tegen zijn opa. 
Opa trekt snel de pet recht want 
met een scheve pet de Sint begroe-
ten, dat kan natuurlijk niet.
Voordat de Goedheiligman van zijn 
stoomboot stapt, zingt iedereen op 
zijn hardst de bekende sinterklaas-
liedjes. De boot van Sinterklaas is 
overigens niet alleen op het water, 
er zijn ook veel kleine bootjes met 
Zwarte Pieten en 'gewone men-
sen'. Terwijl Sint nog op de boot 
staat lopen er langs de kade al heel 
wat zwarte Pieten pepernoten en 

kleurplaten uit te de delen. Nadat 
de boot een draai in de haven heeft 
gemaakt (zodat iedereen de kans 
krijgt om Sint goed te zien) is het 
dan eindelijk zover. De boot vaart 
langzaam richting kade en de 
dorpsomroeper heeft de eer om als 
eerste de Sint een hand te geven. 
"Wat ben ik blij u te zien Sint. We 
waren toch wel een beetje onge-
rust, want met die mist en dat hele 
eind varen op de boot is toch elke 
keer weer spannend."
Sint is zichtbaar blij dat hij ook dit 
jaar weer wordt opgewacht door 
zoveel mensen. "Wat fantastisch 
om jullie allemaal weer te zien. 
Doen jullie wel voorzichtig zo 
dicht bij de kade, want straks ga 
ik naar de burgemeester en daar 
moeten jullie wel bij zijn hoor. Ik 
heb gehoord dat daar straks een 
heerlijk programma op ons wacht." 
Dan stapt Sint van de boot en loopt 
door de haag van mensen. Niet 
iedereen heeft even goed zicht op 
wat daar gebeurt maar één slim-
merikje is goed voorbereid naar de 
haven gekomen. Het 'pietje' heeft 
namelijk een trapje meegenomen. 
Vanaf de bovenste tree roept ze 
de Sint al toe. Een groot deel van 
de menigte zet ondertussen koers 
naar het gemeentehuis, daar krijgt 
iedereen de kans om de Sint 'live' 
te ontmoeten. En… wie wil dat nou 
niet. x
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op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Tel. 023 538 22 77

HAARLEM

WWW.VANDERVLUGT.NL
DAKKAPELLEN

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

Weer voet aan wal

Een mistig, maar warm en massaal ontvangst viel de Sint in Heemstede ten deel 
(Foto: Christa Warmerdam).

'Dorpsomroeper' Fred Rosenhart heet de Goedheiligman als één van de eersten 
persoonlijk welkom (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem/regio - Op zondag 25 
november vindt vanaf 13.00 uur 
traditiegetrouw de jaarlijkse Han-
nie Schaftherdenking plaats. In de 
Haarlemse Groenmarktkerk wordt 
stilgestaan bij het gedachtegoed 
van Hannie Schaft. Er zullen uit bin-
nen- en buitenland veel gasten naar 
Haarlem reizen. Onder hen verte-
genwoordigers van de Gedenkstät-
ten Augustaschacht en Gestapokel-
ler uit de Haarlemse zusterstad 
Osnabrück,afgevaardigden  van 
Scouting Hannie Schaft uit Almere 
en het Nationaal Comité 4 en 5 

mei. Tijdens de plechtigheid houdt 
burgemeester Bernt Schneiders 
van Haarlem een rede en zingt het 
Haarlems Kinderkoor onder leiding 
van Machteld Adema een door haar 
gemaakt lied voor de jeugd over 
Hannie schaft. Na de manifestatie 
in de kerk volgt de Stille Tocht naar 
het Kenaupark waar bij het stand-
beeld 'Vrouw in Verzet', gemaakt 
door vriendin en mede-verzets-
strijdster Truus Menger-Overstee-
gen, kransen worden gelegd. In een 
informeel samenzijn later in de kerk 
worden de banden tussen de deel-
nemers versterkt. Het uitgebreide 
programma is terug te vinden op 
www.hannieschaft.nl. x

Zij diende...

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Afgelopen dinsdagmid-
dag omstreeks 13.15 uur raakte op 
de Koediefslaan (kruising Blekers-
vaartweg) een 78-jarige fietsster 
gewond bij een aanrijding met 
een auto. Deze vrouw uit Heem-
stede werd aangereden door een 
(vermoedelijk) zwarte auto waar-
na zij ten val kwam. De bestuur-
der kwam vanaf de Koediefslaan 
en reed de bocht in richting Ble-
kersvaartweg. De bestuurder reed 
na de aanrijding door. Drie perso-
nen hebben de vrouw hulp gebo-
den. De politie is naar hen zoek 
voor een getuigenverklaring. Ook 
andere getuigen die het ongeval 
hebben gezien, worden verzocht 
contact op te nemen met het poli-
tiebureau in Heemstede via 0900-
8844. x

Doorrijder na
aanrijding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Bijzonder cadeauBijzonder cadeau

VrijwilligersprijsVrijwilligersprijs
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
www.centmeubelen.nl

Culinaire verwennerij in Vogelenzang
“Kookdemonstratie” Hoe (voor) bereid ik het kerstmenu?
Gegeven door Chef-kok Marco Coppens die o.a. gewerkt heeft in Hotel l’Europe, 
het Amstel en hotel Kurhaus. Tevens 10 jaar chef bij Restaurant Hoge Heren waar 
er naast het á la carte restaurant ook aan 15 kookgroepen les werd gegeven.

U leert de fijne kneepjes van gerechten met o.a. coquille, gamba, zeebaars, hertfilet 
en wildzwijn-haas. Tevens komt het organiseren van een menu aan bod en krijgt u de 
recepten van de gerechten mee naar huis.

Op vrijdag 30 november en 7 december van 15.00 tot 18.00 uur.
Inschrijving € 7,50 per persoon (inclusief proeven, wijn en recepten). 
Reserveren noodzakelijk,

Gelijk trek gekregen? Op de avond zelf hebben we uit deze mooie ingrediënten een 
4- gangen menu samengesteld voor de prijs van € 30,00 per persoon.

Brasserie Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182 te Vogelenzang, Tel: 023 7432712
Email: info@brasserievogelenzang.nl      Website: www.brasserievogelenzang.nl



Nieuws donderdag 22 november 2012 3

bloemendaal/haarlem - Met de zomer-
vakantie van 2011 vertrok Anja Brand-
se vorig jaar bij de Bornwaterschool 
in Bloemendaal, waar de Haarlemse 
vanaf 1998 leerkracht was geweest. 
Haar werkgever Stopoz vroeg haar 
toen zich in te zetten op de Margriet-
school in Halfweg, die onder dezelfde 
koepel van basisscholen valt.

Als afscheidscadeau heeft een 
aantal ouders van haar leerlingen 
op de Bornwaterschool toen een 
extra donatie gedaan aan 'Stichting 
Warm Hart voor Malawi', voor welke 
stichting onder meer de Bornwa-
terschool zich al jaren inzet. Voor-

waarde voor die donatie was dat het 
nieuw te bouwen klaslokaal haar 
naam zou dragen. Anja Brandse 
was zeer ingenomen met dit hart-
verwarmende originele gebaar, te 
meer daar zij het doel van 'Stichting 
Warm Hart voor Malawi' van harte 
onderschrijft. Vorige week, ruim 
een jaar later, werd bekend dat het 
nieuwe klaslokaal voor de Kabudu-
la-school in Malawi is opgeleverd en 
in gebruik is genomen.
'Stichting Warm Hart voor Mala-
wi' heeft zich ten doel gesteld om 

kleinschalige duurzame ontwikke-
lingshulp te bieden op het gebied 
van onderwijs in de ruime beteke-
nis van het woord. Zo ondersteunt 
de stichting een basisschool bij de 
(op)bouw van klaslokalen, huisves-
ting voor docenten en de aanschaf 
van schoolmeubilair en onderwijs-
materiaal. Eveneens biedt de stich-
ting hulp aan talentvolle en ambi-
tieuze studenten door het (mee) 
financieren van hun school- en col-
legegeld. Meer over deze stichting is 
te vinden op www.warmhartvoor-

Bijzonder afscheidscadeau
Klaslokaal in Malawi draagt naam van juf Anja Brandse

Het klaslokaal in Malawi dat nu de naam van Anja Brandse draagt (Publiciteits-
foto).

(Publiciteitsfoto). x

heemstede - Ambiance Projecten heeft 
het besluit genomen om het huidige 
bouwplan voor nieuwbouwcomplex 
De Slottuin in Heemstede uit te stel-
len. Dit om onaanvaardbaar hoge 
financiële risico's te voorkomen.

door Michiel Rehwinkel

"De verkoop van de nieuwbouw-
appartementen en -eengezinswo-
ningen is onvoldoende op gang 
gekomen", licht directeur Grischa 
Lowinsky van Elan Wonen namens 
Ambiance Projecten het besluit 
toe. Lowinsky: "Geïnteresseerde 
kopers geven aan eerst zeker te wil-
len weten of zij hun huidige huis 
wel kwijt raken in de stagnerende 
woningmarkt. Ook is woningfinan-
ciering voor steeds meer kopers 
moeilijker door de terughoudend-
heid bij de banken. Tijdens de 
open dag en verkoopdagen was de 
belangstelling groot. Toch zijn men-

sen huiverig om hun aanvankelijke 
interesse om te zetten naar een 
daadwerkelijke huizenaankoop."
Mede gezien de aanhoudende onze-
kerheid op de woningmarkt heeft 
Ambiance Projecten in overleg met 
haar samenwerkingspartner beslo-
ten vooralsnog pas op de plaats te 
maken. De huidige sloopwerkzaam-
heden op het terrein van het voor-
malig Nova College worden voor 
het eind van het jaar afgerond. Het 
terrein wordt netjes gemaakt.
Het is wel de bedoeling op deze 
locatie nieuwbouwwoningen te 
realiseren. Temeer daar de schaars-
te aan woningen is toegenomen en 
deze plek immers één van de wei-
nige overgebleven bouwlocaties in 
Heemstede is. Ambiance Projecten 
houdt de marktomstandigheden 
nauwlettend in de gaten. Afhanke-
lijk hoe deze zich ontwikkelen zal 
Ambiance Projecten de plannen 
opnieuw ter hand nemen. x

'Om straks onaanvaardbaar hoge 
financiële risico's te voorkomen'

Bouwplan De Slottuin uitgesteld:

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

bennebroek - Elke dinsdag van 19.00 
tot 20.00 uur kunnen jongens en 
meisjes van 11 tot en met 15 jaar gra-
tis meedoen met hip-hop- en street-
dance lessen in jongerenruimte The 
Spot in Bennebroek. Zij krijgen les 
van een jongere zelf en het uiteinde-
lijke doel is optreden met een eigen 
dansgroep.

Een vaste bezoekster van The Spot 
had eerder bij de jongerenwerkers 
aangegeven een eigen dansgroep 
op te willen zetten. Met een beetje 
hulp en begeleiding van de jonge-
renwerkers is zij vanaf 16 oktober 
gestart met een klein clubje dansers. 
In stappen wordt uitleg gegeven 
over de danspasjes en de uitvoering 
wordt door haar goed in de gaten 
gehouden. Elke week komt een 

filmpje van het betreffende dansje 
op haar website zodat er thuis nog 
geoefend kan worden.
Na de lessen wordt er geëvalu-
eerd met de deelnemers over haar 
manier van lesgeven en de vorde-
ringen van de groep. Jongeren die 
gevoel voor ritme hebben, het leuk 
vinden om (te leren) dansen en in 
een dansgroep mee willen doen, 
zijn welkom om eens langs te 
komen. The Spot zit in 't Trefpunt 
aan het Akonietenplein 1.
Voor meer informatie kan men bel-
len met Welzijn Bloemendaal, tel. 
023-5250366 of surf naar facebook: 
Jongerenwerk-SWB. Meer infor-
matie over de dansgroep zelf is te 
vinden op www.dancing-eyes.web-
node.nl. x

Hip-Hop- en streetdancelessen

bloemendaal - Een scooterrijder heeft 
zaterdagnacht zijn been gebroken 
bij een botsing met een auto. Het 
ongeval vond rond 00.30 uur plaats 
op de Kleverlaan, ter hoogte van de 
Iepenlaan. Een afslaande automo-
bilist zag vermoedelijk de scooter-
rijder over het hoofd, met een aan-
rijding als gevolg. Ambulance en 
politie kwamen te plaatse om hulp 
te verlenen. Ambulancebroeders 
hebben de gewonde jongen eerste 
hulp verleend en overgebracht naar 
het ziekenhuis. Tijdens de afhan-
deling van het ongeval fietste een 

vrouw tegen de auto aan die betrok-
ken was bij het ongeval. Ondanks 
dat er door de politieagenten geroe-
pen werd dat zij moest stoppen, 
besloot de vrouw door te fietsen. 
Een politieagent is direct achter de 
vrouw aangereden en heeft haar 
een eindje verderop staande kun-
nen houden. Zij moest vervolgens 
voor de politieauto uit terug fietsen 
naar het ongeval om de schade op 
te nemen en haar gegevens bekend 
te maken. x

Beenbreuk bij ongeval

(Foto: Rowin van Diest).

aerdenhout - Op 22 december 1922 
werd de Antoniuskerk als noodkerk 
in gebruik genomen. Ter viering 
van dit 90-jarige jubileum vinden 
dit seizoen vier bijzondere muzika-
le vieringen plaats. Op 25 november 
wordt ook gevierd dat het huidige 
dames- en herenkoor 40 jaar gele-
den is begonnen als dameskoor. 
Onder leiding van een zuster van 
het klooster Alverna zong het koor 
indertijd de tweestemmige mis 
'Regina Pacis' van de componist 
Aloysius Rhoode. Deze mis is afge-

stoft door de dirigent/organist en 
wordt op deze feestzondag gezon-
gen. Een door Max Koning nieuw 
gecomponeerde psalm 150 gaat in 
het kader van het koorjubileum 
in première: Laudate Dominum 
In Sanctis Ejus (Looft God In Zijn 
Heiligdom). Van de componist G.F. 
Händel wordt het prachtige 'Dank 
sei Dir Herr' voor vierstemmig koor 
uitgevoerd. Het Antonius en Paulus-
lied, met tekst van Michel van der 
Plas (oud parochiaan), wordt gezon-
gen in een speciaal arrangement. x

Jubileumviering Antoniuskerk
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overveen - Wat zou er nog mogelijk zijn 
zonder vrijwilligers? Dankzij heel veel 
mensen die zich ergens voor inzetten 
zonder daarvoor betaald te krijgen, 
draaien onder andere sportclubs, 
verzorgingshuizen en scholen. de 
gemeente Bloemendaal is daar heel 
blij mee en zette daarom vorige week 
vrijdag ruim 160 vrijwilligers in het 
zonnetje tijdens een avond met 
entertainment èn met de bekendma-
king van 'De Vrijwilliger van het Jaar 
2012'.

door Louise Leupen

Presentator van de avond was Alex 
Nelissen, die met een 'petje op, petje 
af ' quiz de kennis van de mensen 
in de zaal testte en vervolgens voor 
nog meer wetenswaardigheden 
zorgde: op het podium interviewde 
hij Chris Rabbers, projectcoördi-
nator van de Vrijwilligerscentrale 
Haarlem en omstreken. "Een soort 
uitzendbureau voor vrijwilligers-
werk", vertelt Rabbers enthousiast. 
Het bureau heeft een uitgebreide 
vacaturebank en bemiddelt tussen 
vraag en aanbod en geeft verder 
informatie en advies naar beide 
kanten. Dit jaar zijn ze gestart met 
de 'Vrijwilligersacademie'; er wor-
den dan workshops en trainingen 
gegeven voor zowel vrijwilligers, 
bijvoorbeeld over het leren van 

'grenzen te stellen', als ook voor 
organisaties, bijvoorbeeld over het 
vinden en binden van vrijwilligers. 
Volgend jaar komt er ook een 'Talen-
tenbank': organisaties kunnen dan 
gericht zoeken naar talent.

Verkiezing
De Vrijwilligersavond vond plaats 
in de Burgerzaal, waar troubadour 
Leon voor de muzikale omlijsting 

zorgde en verder trad een thea-
tergezelschap op. Halverwege de 
avond werden de drie genomineer-
den voorgesteld voor de titel 'Vrij-
williger van het Jaar'. Als eerste: Etty 
Bischoff (79) uit Bloemendaal. Sinds 
1976 doet ze vrijwilligerswerk en 
is oprichtster van De Stampertjes, 
een dagopvang voor kinderen met 
een beperking. Gastvrijheid en 
laagdrempeligheid zijn daar ken-
merkend. Zij doet het onderhoud 
van het pand en de tuin. Daarnaast 
pakt zij alles op wat voor een goede 
voortgang belangrijk is, zoals bij-
voorbeeld sponsoring of fondswer-
ving.
De tweede kandidaat was Paula 
Warmerdam (70) uit Vogelenzang. 
Al vanaf haar vijftiende doet ze 
vrijwilligerswerk. Het begon met 
schoonmaken van de parochiekerk 
in Vogelenzang. Al 33 jaar is ze 
verbonden aan stichting De Zonne-
bloem, waarvan twaalf jaar als voor-
zitter van de plaatselijke afdeling. 
Ze doet van alles: mensen bezoe-
ken, uitjes organiseren, helpen 

'Je groeit erin'
Grote opkomst jaarlijkse Vrijwilligersavond

Alex Nelissen uit Bennebroek, presentator van de avond, interviewde Chris 
Rabbers, projectcoördinator van de Vrijwilligerscentrale Haarlem en omstreken 
(Foto: Louise Leupen).

"En het is geworden: Ria Swaalf, vrijwilligster bij verzorgingscentrum Olden-
hove in Overveen!" Zelf was ze er even beduusd van, maar de blijdschap was 
er niet minder om, en dat gold ook voor haar man en tafelgenoten (Foto: Louise 
Leupen). x

Ria Swaalf ontving uit handen van 
wethouder Ton Bruggeman een oor-
konde en een schaal met inscriptie op 
de achterkant. Rechts staan Ruby en 
Jill, beiden rechtenstudente en voor 
deze avond assistente (Foto: Louise 
Leupen). x

bij de bejaardensoos en helpen bij 
uitvaarten. Met vier andere dames 
organiseert ze de Open Eettafel. Dit 
is een evenement waarbij ongeveer 
35 mensen, vaak alleenstaanden, bij 
elkaar komen om samen te eten.
Kandidaat nummer drie was Ria 
Swaalf (72) uit Haarlem. Ze doet 
bijna veertig jaar vrijwilligerswerk, 
waarvan de laatste vijftien jaar in 
verzorgingscentrum Oldenhove 
in Overveen. Hier werd ze ooit 
gevraagd om koffie te schenken 
voor de bewoners. Ze vond dit zo 
leuk dat ze dit is blijven doen en in 
de loop der tijd kwamen er allerlei 
activiteiten bij: het regelen van de 
borrelmiddag op vrijdag, zingen 
in het koor en het organiseren van 
activiteiten voor de bewoners.

Bescheiden
De reactie bij alle drie was hetzelfde 
toen ze hoorden dat ze uit tiental-
len inzendingen genomineerd 
waren. René Faas, die alle commu-
nicatie rond deze avond verzorgde: 
"Alle drie zeiden ze dat ze niet in 
de schijnwerpers hoefden en waren 
zó bescheiden!" Uiteindelijk ging 
de titel naar Ria Swaalf, die bij de 
bekendmaking helemaal beduusd 
was.

Haar man Kees is trots op zijn 
vrouw. Zelf is hij ook vrijwilliger. 
"Ik ben begonnen als vrijwilliger 
van de vrijwilligster", lacht hij. 
Want zij deed zó veel werk dat ik 
haar ben gaan assisteren. Toen heb-
ben ze gevraagd 'kunnen we jou ook 
niet inschrijven?', maar het is niets 
bij wat zij allemaal doet." Met een 
blijde lach vertelt hij over de werk-
zaamheden van zijn vrouw. Vrijdag 
blijkt één van de drukste dagen te 
zijn; dan begint ze al vroeg in de 
ochtend, rond half acht. Ze maakt 
dan bestellingen klaar en gaat fruit 
inkopen. Met armgebaren licht hij 
zijn verdere verhaal toe: "Thuis op 
het aanrecht staan dan allemaal 
aparte bakjes en dan staat het daar-
na helemaal vol met dozen en laden 
we de auto in en dan gaat ze ermee 
naar Oldenhove."
Ria doet het werk met veel plezier. 
Ria: "Je geeft energie, maar je krijgt 
er ook energie voor terug. Het is een 
wisselwerking. De mensen steunen 
op je en dat merk je. Dat hoeven ze 
niet eens te zeggen, maar dat voel 
je. Daar groei je in."
Kijk voor meer informatie over vrij-
willigerswerk op www.vwc-haar-
lem.nl. x

santpoort - De driesprong die Duin 
en Kruidberg met de Kennemerdui-
nen verbindt, is op maandag 26 en 
dinsdag 27 november geheel afge-
sloten. Er wordt een tijdelijk wandel-
paadje gemaakt waarover je langs de 
werkzaamheden kunt lopen. Fietsers 
moeten afstappen en hun fiets aan 
de hand meenemen. Hier wordt dan 
gewerkt aan de nieuwe wegverhar-
ding van de Zeeweg, het fietspad 
door Duin en Kruidberg.

door Michiel Rehwinkel

"De driesprong wordt afgezet met 
stroomdraad om ook de koeien 
en paarden er af te houden tot 
het beton goed droog is", licht bos-
wachter Jowien van der Vegte toe. 
"Mensen kunnen deze twee dagen 
gebruik maken van een klein tijde-
lijk wandelpaadje vlakbij de afzet-
ting."
Als de driesprong 'De Doorbraak' 
zelf klaar is, wordt vanaf deze drie-
sprong tot aan de strandopgang 
nieuwe verharding aangebracht. 
Dit zal twee tot drie weken duren. 
Hiervoor zal het fietspad na de 
driesprong bij 'De Doorbraak' tot 
strandopgang Duin en Kruidberg 
geheel afgesloten zijn, ook in de 
weekenden en ook voor wande-
laars. De strandopgang is wel wan-
delend via de Koningsweg te berei-
ken.
Het fietspad is door het vele werk-
verkeer de afgelopen maanden 
kapot gereden. Daarom wordt er 
nu een geheel nieuwe verharding 
aangebracht. Hiervoor wordt beton 
gebruikt, dat ter plekke gestort 
wordt. Van der Vegte: "Het resultaat 
zal een fraai grijzig fietspad zijn met 
rustige uitstraling, dat comfortabel 
fietst en waar geen duindoornwor-
tels doorheen groeien."
Het opknappen van het fietspad 

hoort bij het grote duinherstelpro-
ject Dutch Dune Revival, wat gefi-
nancierd wordt door Europa, de 
provincie Noord-Holland, PWN en 
Natuurmonumenten.
Als het stuk naar het strand klaar 
is, wordt ook een stukje fietspad bij 
ingang Duin en Kruidberg verhard 
met beton. Dit betaalt Natuurmo-
numenten zelf. Het slechtste stuk, 
direct na het veerooster, wordt ver-
nieuwd. De rest van het fietspad 
door Duin en Kruidberg krijgt een 
onderhoudsbeurt waarbij kuilen 
worden opgevuld. Ook deze werk-
zaamheden zullen een aantal dagen 
hinder bij wandelaars en - vooral - 
bij fietsers veroorzaken. Hierover 
komt later nog informatie. Van 
der Vegte: "We proberen hinder te 
beperken door om de weekenden 
heen te werken, maar enige over-
last is niet te voorkomen." x

Twee dagen ongemak
Driesprong Duin en Kruidberg:

Fietsers bij Duin en Kruidberg moeten 
komende week twee dagen rekening 
houden met ongemak (Foto: Jowien 
van der Vegte).
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bloemendaal - In de commissie grond-
gebied wordt op 15 november fel 
gedebatteerd. Henk Schell (PvdA) 
vindt, samen met het CDA, dat het 
adviesverzoek van het college aan 
de provincie fout is gedaan en moet 
worden overgedaan. De VVD en vooral 
Jerker Westphal (D66) zijn het daar-
mee oneens. Die vinden juist dat het 
college goed heeft gehandeld. In het 
rapport Schuttenbeld, dat door het 
college wekenlang in verband met 
zorgvuldigheid in behandeling is 
gehouden, lezen we wie gelijk heeft.

door Ruud Vader

Als je het rapport van Monique 
Schuttenbeld (de externe project-
manager, -red.) leest begrijp je waar-
om het college er moeite mee had 
om het openbaar te maken. Zelfs in 
de versie die was vrij gegeven om 
met de aanvragers te bespreken, 
komt het college er niet erg best uit. 
Het college heeft voortdurend een-
zijdig het accent gelegd op alleen de 
nieuw te bouwen woning. Andere 
elementen uit het totale plan, die 
tot een positieve afweging hadden 
kunnen leiden, zijn stelselmatig 
niet meegenomen. Stappenbeld 
stelt dit helder aan de kaak: "(...) 
De totale revitalisering is niet in 
de overwegingen meegenomen, 
terwijl de onderdelen niet los van 
elkaar staan maar in samenhang 
een totale visie vormen. Er is dus 
eigenlijk geen duidelijk standpunt 
ingenomen ten aanzien van de 
onderbouwing van de initiatiefne-
mers. Daarbij ontbreekt ook de RO 
technische situatie van de dienst-
woningen. Geconcludeerd kan wor-

den dat het besluit (om de woning 
af te wijzen, -red.) niet compleet is 
en derhalve niet zorgvuldig is."

Niet integer
Verder stelt Schuttenbeld dat het 
college ten onrechte meent dat er 
alleen sprake is van een particulier 
belang: "Er is bij de instandhou-
ding van een monumentaal land-
goed sprake van nut en noodzaak 
in algemeen belang." Ook het posi-
tieve advies van de Rijksdienst is 

aanvankelijk door het college ach-
ter gehouden. Schuttenbeld: "Het 
advies van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed is onvoldoende 
betrokken in overweging van de 
besluitvorming. Omdat het hier 
een rijksmonument betreft, is het 
vreemd dat aan dit advies van de 
rijksdienst weinig waarde (door 
het college, -red.) wordt gehecht. 
Argumenten van de gemeente als 
aantasting van hiërarchie van de 
gebouwen op het landgoed en dat 
het plan leidt tot versnippering, 
staan diametraal ten opzichte van 
het advies van de rijksdienst."

Nog even terug naar de commis-
sievergadering van 15 november. 
De PvdA, gesteund door het CDA, 
gaat akkoord met wachten op het 

rapport Schuttenbeld, alvorens 
het PvdA initiatief te bespreken, 
als het maar snel is. Opmerkelijk 
is de stellingname van Meindert 
Fennema (GroenLinks), die het ini-
tiatief eigenlijk niet nodig vindt, 
maar wel problemen heeft met de 
manier waarop met het dossier 
wordt omgegaan. Fennema: "Door-
gaans acteert het college welover-
wogen en integer, maar in dit dos-
sier helemaal niet. Misschien zijn 
de Slewes wel heetgebakerd, maar 
in toenemende mate denk ik dat ik 
in hun situatie niet zo lang zoveel 
zelfbeheersing had opgebracht. Ik 
vind dat de wethouder in dit dossier 
gefaald heeft (...). Het is onaanvaard-
baar om als bestuurder eerst tegen 
een aanvrager te zeggen ja, je wilt 
wel een tweede woning maar we 
willen eerst een totaal plan zien en 
dan, als dat totaal plan er is, te zeg-
gen - ach, dat plan interesseert me 
eigenlijk niet, er moet gewoon geen 
tweede woning komen. Wat ik hier 
nu in twee minuten zeg, daar heeft 
de wethouder een jaar over gedaan." 
Hij eindigt met een pleidooi voor 
snelheid dat uiteindelijk door de 
commissie wordt overgenomen.
Het rapport is in het collegeoverleg 
van 21 november besproken, maar 
bij het ter perse gaan van deze krant 
is nog niet bekend welke eventuele 
aanpassingen er nog zijn aange-
bracht of hoe de mening van het col-
lege erover luidt. Dat komt later. x

Het college handelde niet zorgvuldig,
aldus antwoord rapport Schuttenbelt

D66 en PvdA kibbelen over wijze waarop college raadsopdrachten heeft opgevolgd

Meindert Fennema (GroenLinks) steunt het PvdA initiatief niet, maar vindt wel 
dat de wethouder in dit dossier heeft gefaald (Foto: Ruud Vader).

bennebroek - In de zomervakantie 
is de Willinkschool grondig gere-
noveerd. Afgelopen week zijn de 
laatste werkzaamheden afgerond. 
Een groot project was de enorme 
wandschildering, gemaakt door 
alle kinderen van de school. Tijd 
voor een feestje en wel op donder-
dag 15 november. Wethouder Ton 
Bruggeman heeft samen met de 
oudste en jongste leerlingen van de 
school de wandschildering onthuld. 

Met kinderen, ouders, buren, col-
lega's, gemeente, aannemers werd 
het een gezellig moment van elkaar 
ontmoeten. Naast de wandschilde-
ringen was er een expositie van 
'dierbare-dingen-doosjes' te zien. 
Deze doosjes met dierbare spulle-
tjes erin, waren gemaakt door de 
leerlingen van groep 7 en cliënten 
van GGZ-InGeest, de buren van de 
school. De kinderen van groep 8 
hebben de catering van de avond 
verzorgd: van ideeën verzamelen, 
boodschappenlijsten maken, bood-
schappen doen, budget beheren tot 
het ontvangen van de gasten en het 
serveren van de drank op de avond 
zelf. De leerlingen van groep 6/7 en 
8 hebben gezorgd voor een tafel vol 
zelfgebakken taarten. x

Heropening Willinkschool

(Foto: Cor van Iperen).

(Foto: Cor van Iperen). x

Het gezelligste stukje 
Frankrijk!

99
Weet u waar Frankrijk op z’n gezelligst 
is? In de Elzas natuurlijk! De kleurrijke 
vakwerkdorpjes zijn prachtig versierd
en er branden sfeervolle lichtjes.
Overal in de regio worden kerstmarkten 
georganiseerd, de een nog gezelliger en 
kleurrijker dan de andere. Mist u zeker 
de magische kerstmarkt van Straatsburg 
niet! Houdt u van lekker eten en een 
goed glas wijn? Ook dan zit u perfect in 
de Elzas!

Uw verblijf
U verblijft in Hotel Majestic Alsace in het sfeer-
volle Niederbronn-les-Bains, ca. 50 km boven 
Straatsburg. Dit eenvoudige maar nette hotel ligt 
in het centrum van het dorp, in het noorden van 
de groene en bosrijke Elzas. Uw kamer heeft een 
tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden, 
toilet, douche, kabel-tv en telefoon. ’s Avonds 
dineert u in het mooie restaurant van het gezel-
lige Hotel du Parc Alsace, ca. 400 meter verderop. 
Dit hotel wordt gerund door dezelfde familie. In 
het dorpje zelf is een kerstmarkt t/m 24/12.

Inbegrepen
• 3x overnachting in een twee-
 persoonskamer
• 3x ontbijtbuffet met glaasje
 ‘Crémant d’Alsace’
• 3x driegangendiner
• 1x wijnproeverij
• 1x routekaart Elzasser wijnroute

Prijzen   
28/11-31/03 99

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reser-
veringskosten, toeristenbelasting en kosten 
calamiteitenfonds. 
Aankomst dagelijks 
mogelijk. Je kunt het 
arrangement verlengen 
(€ 47,- p.p.p.n. o.b.v. 
halfpension).

4-daagse More Inclusive
Elzas, Frankrijk

zoek & boekcode 41333

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 41333 
of ga langs bij één van de reisbureaus van 
VakantieXperts.

heemstede - Een 42-jarige vrouw 
uit Amsterdam raakte afgelopen 
maandag omstreeks 16.40 uur 
gewond bij een aanrijding met een 
auto op de César Francklaan. De 
vrouw stak over en de bestuurder 
van de auto kon haar niet meer 
ontwijken. De vrouw werd voor 
behandeling naar het ziekenhuis 
vervoerd. x

Verkeersongeval

heemstede - Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede organiseert een 
tochtje naar de Kerstmarkt bij 
Intratuin Cruquius. Even voordat 
de kerstdrukte toeslaat genieten 
van een rustige kerstsfeer en in 
alle rust vast inkopen doen. Daar-
na gezamenlijk koffie en thee met 
gebak in het Tuincafé. De Ko-Bus 
rijdt op dinsdag 11 december en 
vertrekt om 13.30 uur en rijdt om 
16.00 uur weer terug. Deelnemers 
worden thuis opgehaald en weer 
teruggebracht. Een eventuele rol-
lator moet wel thuisblijven. In het 
tuincentrum kan men gebruik 
maken van de ondersteuning van 
een winkelwagen. De kosten zijn 
€ 12,50 inclusief koffie en gebak. 
Aanmelden kan SWOH aan de 
Lieven de Keylaan 24, tel. 023-
5288510. x

Met de Ko-Bus naar
de Kerstmarkt
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Aston Martin V8 Vantage 53.000 km 2006
Audi A1 1.4 TFSI Automaat S-Line 21.000 km 2011
Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat S-Line   9.800 km 2011
Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet S-Line 43.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI Hybrid S-Line 11.000 km 2011
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 33.000 km 2009
Bentley Continental Convertible GTC 53.000 km 2007
Bentley Continental GT 54.000 km 2006
BMW 125I Coupé M Edition 27.000 km 2010
BMW 520 D Touring Automaat 22.000 km 2012
BMW 760 L I Individual V12 40.000 km 2009
BMW X5 3.0 SI High Exe 7-persoons 78.000 km 2007
Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren  nieuw model 100 km 2012
Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009
Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio  nieuw model 29.000 km 2010
Jeep Commander 4.7 Automaat 7-persoons 22.000 km 2007
Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Overland 28.000 km 2011
Jeep Wrangler 4 deurs 4  stuks 2007 - 2012
Land Rover Defender 110 7-persoons   9.000 km 2008
Land Rover Discovery 3.0 SD TD V6 7-persoons 16.000 km 2011
Lexus RX450 Hybrid Limited   2.800 km 2012
Mercedes-Benz ML320 CDI Brabus Widestar  62.000 km 2008
Mercedes-Benz ML 63 AMG 39.000 km 2006
Mini Cooper Countryman 21.000 km 2011
Porsche Boxster S Tiptronic   9.000 km 2008
Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009
Porsche 997 Turbo Tiptronic 65.000 km 2008
Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006  
Saab 9.3 2.0 TX Cabriolet Automaat 41.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI Hybrid Highline  19.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI Hybrid Highline  31.000 km 2010
Volvo V70 R Automaat 39.000 km 2010

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

Helaas is het op dit moment schering en in-
slag: Ontslag wegens bedrijfseconomische 
redenen.
Bedrijven maken minder omzet, de winst 
staat onder druk en er moet in kosten wor-
den gesneden.
En als andere bezuinigingen niet voldoende 
zijn of als er tekort werk is, dan is ontslag van 
medewerkers op enig moment helaas onver-
mijdelijk.

Uitgangspunt in Nederland is dat de werkge-
ver ook bij ontslag netjes met de medewer-
kers moet om gaan.
Voorheen betekende dit dat er een ontslag-
vergoeding moest worden betaald waarbij 
vaak de zogenaamde Kantonrechtersformule 

werd gehanteerd.
Dat is de laatste jaren steeds minder het ge-
val.
Als er al vergoedingen worden toegekend dan 
zijn dat vaak aanvullingen op een uitkering in 
plaats van een bedrag ineens.
En er wordt steeds meer waarde gehecht aan 
zaken als opleiding, omscholing, begeleiding 
bij herplaatsing etc.
Anders gezegd, voor werkgevers geldt dat 
ontslag niet altijd betekent dat er enorme of 
niet op te brengen bedragen moeten worden 
betaald aan ontslagvergoeding. 
Voor werknemers geldt dat de tijd van de 
“gouden handdruk” zo ongeveer wel voorbij 
is, uitzonderingen natuurlijk daargelaten.
Wat niet weg neemt dat als er geen behoor-

lijk sociaal plan wordt aangeboden, aan de 
Rechter kan worden gevraagd een redelijke 
ontslagvergoeding vast te stellen.
Werknemers moeten er vooral ook goed op 
letten dat bij een beëindigingsregeling vakan-
tiedagen, overuren, roostervrije dagen etc. 
correct worden afgerekend.

Neem eens contact op voor gratis vrijblijvend 
advies.

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren in 
Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Velser-
beek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.

Uit de praktijk van mr. Philippine Hoyng, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem
www.tanger.nl

Ontslag en vergoeding



bloemendaal - De R is alweer een tijdje 
in de maand. De donkere dagen en 
maanden geeft de meeste mensen 
weer een blanke tot witte huid, die 
we tot voor kort in de wintermaanden 
bestreden met een abonnement op de 
zonnebank. Behalve dat de zonnebank 
niet voor iedereen geschikt is en ook 
niet altijd even goed voor de gezond-
heid, duurt het meestal ook een serie 
bezoeken voordat je weer een kleurtje 
hebt. Nu is er een alternatief: bruin 
worden in één behandeling.

door Onno van Middelkoop

Naast prettig is dat ook heel han-
dig wanneer je bijvoorbeeld gaat 
trouwen, naar een feest gaat met 
die mooie blote jurk of basis bruin 
op vakantie wilt gaan. Belezza Bloe-
mendaal is één van de eerste salons 

die spray tanning gebruikt.
Diana van den Berg praat enthousi-
ast over deze nieuwe behandeling 
terwijl zij de salon laat zien. "Deze 
manier van bruinen word in Ame-
rika en Engeland al een behoorlijke 
tijd gebruikt. Vooral door filmster-
ren, zangers, zangeressen en top-
modellen. Denk bijvoorbeeld aan 
Mariah Carey, Cameron Diaz en 
Paris Hilton. Omdat het niet zo duur 
is kan natuurlijk iedereen gebruik 
maken van spray tanning. Ik werk 
alleen met de beste merken, zoals 
White to Brown en Vani-T. Voor ieder 
huidtype is er een geschikte lotion 
aanwezig. En een behandeling duurt 
maximaal dertig minuten, gedeelte-
lijke behandelingen korter."

Een spray tan wordt gelijkmatig 
over de huid aangebracht door de 
tanning specialiste. Je kunt kie-
zen voor een behandeling over het 
gehele lichaam, alleen het boven- of 
onderlichaam of alleen het gezicht 
en decolleté. "Het is belangrijk om 
losse kleding mee te nemen voor 
na de behandeling. Afhankelijk van 
het merk kun je of na twee uur of 
na acht uur douchen. De teint blijft 
ongeveer een week zitten."
Met een spray-apparaat wordt er heel 
subtiel een bruiningslotion (DHA 
vloeistof) op de huid verneveld. Het 
grote voordeel hiervan is dat de huid 
direct een mooie bruine, stralende 
en gezonde look krijgt. De tanning is 
zeer effectief en blijft ruim een week 
zitten. Spray tanning bevat DHA 
(dihydroxyacetone). Dit is een kleur-
loze suiker die reageert op de huidei-
gen eiwitten en aminozuren in de 
bovenste huidlaag. Dit veroorzaakt 
een reactie, een bruine verkleuring 
die veel lijkt op een natuurlijke brui-
ning, niet te onderscheiden van 'the 
real thing'.
Diana's salon ziet er erg verzorgd 
uit en wat direct opvalt is de tem-
peratuur: het is er erg warm. "Dat 
is natuurlijk wel prettig als je uit de 
kleren gaat voor een behandeling. Ik 
ga ook met mijn mobiele spray salon 
naar mensen toe. Naar bijvoorbeeld 
een verjaardag, een gala, een evene-
ment, een vrijgezellenfeestje of een 
bruiloft. Het is een leuke ervaring en 
het voegt iets extra's toe: iedereen 
ziet er weer gebruind uit en voelt 
zich weer beter."
Omdat niemand dezelfde huid 
heeft, is er tanning spray voor ieder 
huidtype. "Tot nu toe zijn er geen 
nadelige effecten van spray tanning 
bekend. Voor alle zekerheid pas ik 
de behandeling niet toe bij mensen 
met eczeem of snij- en schaafwond-
jes. Bij sommige huidaandoeningen 
kan een spray tan juist positieve 
invloed hebben. Omdat de spray 
tan allerlei verzorgende middelen 
als Aloë Vera, vitamine E en moistu-
rizers bevat heeft het juist een ver-
zorgende werking", besluit Diana.
Alle informatie over spray tanning, 
prijzen en behandelingen is terug 
te vinden op  www.belezza-bloe-
mendaal.nl. Behandelingen vinden 
alleen plaats na het maken van 
een telefonische afspraak, tel. 06-
55163102. x
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

Bruin worden 2.0
Spray tan bij Belezza Bloemendaal

Diana van den Berg over spray tanning: "Omdat het niet zo duur is kan natuurlijk 
iedereen gebruik maken van spray tanning" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede/regio - Elke donderdag en 
vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur zijn 
de medewerkers van Tuday Sports & 
Leisure Funsports weer aanwezig op 
het bezoekadres aan de Industrieweg 
4a in Heemstede. De kernactiviteit, 
de webshop www.tudaysports.nl, is 
uitgebreid met een 'afhaal/service 
punt'.

Bezoekers kunnen aan de Indu-
strieweg 4a terecht voor funsports 
& ski accessoires, kleding, skisets, 
bescherming en ski onderhoud en 
service. Nieuw is de outlet, zowel 
nieuw als tweedehands. Rick Dra-
ijer: "Langzaam breiden wij onze 
collectie uit om zoveel mogelijk 
klanten te mogen begroeten."

Kinderski garantieplan
Deze winter start Tuday Sports & 
Leisure met het garantieplan voor 
kinderen, waarbij de aanschaf van 
kinderski's vaak voordeliger is dan 
huren. Draijer: "Met het kinderga-
rantieplan garanderen wij een vaste 
inruilprijs op ski's en schoenen. Na 
een jaar is dit 70%, na twee jaar 50% 
en na drie jaar 35% van de aanschaf-
prijs.

Outlet en tweedehands
"Wij spelen in op de economische 
situatie", licht Draijer toe, "doen 
aan recycling en werken mee aan 
het behoud van het milieu. Veel 
sportkleding, materiaal en accessoi-
res verdient een tweede leven. Wij 
bieden de mogelijkheid om tweed-
dehands sportspullen in te leveren 
voor verkoop en wij helpen daarbij. 
Worden de tweedehands artikelen 
niet verkocht, dan gaat het na een 
jaar retour of naar een goed doel, 
want weggooien is de laatste optie."

Snow &Ice 2012
Op zondag 25 november organiseert 
Tuday Sports & Leisure voor de twee-
de keer de wintersportbeurs Snow 
& Ice, in de nieuwe showroom van 
Martin Schilder aan de Cruquiusweg 
37 in Heemstede, met 450 tot 900 
vierkante meter aan (reis)informatie, 
verenigingen, clubs, vervoer en 
veiligheid, verkoop van hardware, 
kleding en accessoires, outlet en 
natuurlijk als publiekstrekker de 
tweedehands (ruil)beurs. Verzamel 
dus oude ski's, schaatsen, skikleding 
enzovoorts en lever deze in. Kijk 
voor meer informatie en spelregels 
op www.tudaysports.nl. x

Klaar voor herfst & winter
Tuday Sports & Leisure Funsports & Ski

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Gebieds- en vastgoed-
ontwikkelaar AM heeft het vorige 
week startsein gegeven voor de 
bouw van de tweede fase van het 
Louis Davidscarré in Zandvoort. 
De tweede fase bestaat uit zestig 
appartementen, zeven herenhui-
zen en een commerciële ruimte. In 
deze fase zal tevens de uitbreiding 
van de ondergrondse parkeergara-
ge worden gerealiseerd. De eerste 
fase van het centrumplan is ruim 
een jaar geleden opgeleverd. Het 
Louis Davidscarré voorziet in een 

nieuw centrumgebied dat past bij 
de schaal van Zandvoort. Het totale 
plan omvat eengezinswoningen, 
appartementen, een brede school, 
openbare bibliotheek, sportzaal, 
multifunctionele ruimte voor cultu-
rele en sociale activiteiten, AHOED 
(Apotheker en Huisartsen onder 
één Dak) en een ondergrondse par-
keergarage. Het ontwerpteam voor 
het Louis Davidscarré bestaat uit 
de architectenbureaus hvdn, Bos 
& Partners en landschapsarchitect 
Delta Vorm. x

Start tweede fase LDC

(Artist Impression - AM).

bennebroek - Evenals vorige jaren 
wordt er voor de Bennebroekse con-
sument ook dit jaar een winkeliers-
actie gehouden. Klanten die tussen 
zaterdag 17 november en woensdag 
5 december één van de deelnemende 
winkeliers bezoeken, ontvangen bij 
besteding vanaf € 5,- een lot, waar-
mee twee prijzen te winnen zijn. De 
eerste prijs is een fiets (naar keuze 
een dames- of herenfiets) ter waarde 
van € 500,- en de tweede prijs een 

Samsung Galaxy tab 2 7.0 ter waar-
de van € 299,-. De deelnemende 
winkeliers zijn te herkennen aan 
het logo van de winkeliersvereni-
ging. De volledig ingevulde lootjes 
kunnen tot donderdag 6 december 
ingeleverd worden. De trekking van 
de prijswinnaars vindt plaats op 8 
december en de prijsuitreiking is op 
13 december bij Profile van Bakel. 
Prijswinnaars krijgen persoonlijk 
bericht. x

Sinterklaasactie Bennebroek
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haarlem/overveen - De kunstkastjes 
van de kunstenaars van Hart Werk & 
Kunst staan keurig opgestapeld in 
het atelier aan de Bakenessergracht. 
Begeleidster Linda Breeuwer weet bij 
elk kunstkastje feilloos de namen te 
noemen van de kunstenaars die het 
werk gemaakt hebben. "Elke kunste-
naar heeft iets gemaakt waar ze vaak 
heel erg mee bezig zijn en iedereen 
heeft zo zijn eigen stijl", legt Breeu-
wer uit.

door Christa Warmerdam

Hart Werk & Kunst is onderdeel van 
de Hartekamp Groep, een Stichting 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. De KunstWerk-
Winkel aan de Haarlemse Bakenes-
sergracht staat vol met moderne, 
kleurrijke, vrolijke en betaalbare 
schilderijen en keramieken voor-

werpen. De kunstkastjes die nu nog 
in het atelier staan gaan binnenkort 
op reis naar de verschillende loca-
ties van de Hartekampgroep.
Begeleidster Linda Breeuwer legt uit 
hoe de kunstenaars tot de zeer ver-
schillende en verrassende creaties 
gekomen zijn. "We laten onze kun-
stenaars zoveel mogelijk vrij in het 
kiezen van de onderwerpen. Bij de 
kunstkastjes kun je heel goed zien 
waar iemand een passie voor heeft. 
Eén van de cliënten wilde niets 
met keramiek doen maar heeft een 
breiwerk gemaakt en dit op een 
kunstzinnige manier in het kastje 
geplaatst, wat een prachtig effect 
heeft. Een andere cliënt is bijvoor-
beeld dol op de Koningin en heeft 
dat op een mooie manier kunnen 

verwerken in de kunst. Het leuke 
van deze kastjes is dat niet alleen 
de kunstenaars maar ook andere 
medewerkers hebben mee gedaan. 
Cliënt Menno Douma werkt hier 
als administratief medewerker en 
is verantwoordelijk voor de kas. Hij 
heeft een kastje gemaakt waar een 
aantal bonnen in zijn verwerkt."
Menno laat trots zijn kunstwerk 
zien. "Eén van de begeleiders heeft 
me geholpen en had een echte bon 
in het kastje gedaan, maar dat kan 
natuurlijk niet want dan klopt de 
kas niet meer. Ik heb er toen eerst 
een kopie van gemaakt."
Kunstenares Talithe Delforge werkt 
pas sinds een jaar bij Hart Werk 
& Kunst en koos voor haar lieve-
lingsthema, de vlinder.  Katelijne 
Driessen werkt al een aantal jaar 
als kunstenares. Zij maakte 'de vier 
jaargetijden'. Katelijne: "Ik hou van 
alle jaargetijden omdat het soms zo 
door elkaar heen loopt. In de winter 
schijnt  de zon ook en in de zomer 
kan het heel hard regenen. De herfst 
is ook heel mooi, zelfs als het hard 
regent. Vanochtend zag ik een hele 
mooie regenboog. Een regenboog is 
net een brug. Soms zou ik willen dat 
ik een trapje had om er op te klim-
men en dan lekker op een slee naar 
beneden willen glijden."

De Zandwaaier
Vorig jaar hebben de kunstenaars 
van Hart Werk & Kunst zich tijdens 
een bezoek aan duincentrum de 
Zandwaaier laten inspireren door 
de duinen en alles wat daar leeft en 
groeit. Tot het eind van het jaar zijn 
de schilderijen van Hans Franssen, 
Pascal Sitvast, Wout Janssen, Shoba-
na van Deventer, Marion Vrind, Jes-
sica Lourenburg, Peter van Oevelen, 
Claudy Witt en Annemarie Göbel te 
zien in het Duincafé van de Zand-
waaier, gelegen aan de Zeeweg in 
Overveen. x

Reizende tentoonstelling en
exposeren in de Zandwaaier

Creatieve cliënten van de Hartekamp Groep

Menno, Kathelijne, Linda en Taltiha in het atelier aan de Bakenessergracht (Foto: 
Christa Warmerdam).

haarlem/regio - De Bibliotheek Haar-
lem en omstreken organiseert een 
verhalenwedstrijd ter gelegenheid 
van de feestelijke lancering van de 
website Nederland Schrijft. Neder-
land Schrijft is een website voor 
nieuw schrijftalent én voor lezers die 
de talenten van de toekomst willen 
ontdekken. Schrijf voor de verhalen-
wedstrijd een kort verhaal met als 
thema Mijn beroep.

De lezers van Nederland Schrijft 
gaan dit werk lezen en de 25 best 
beoordeelde verhalen worden voor-
gelegd aan een jury. Deze jury kiest 
uit de genomineerde werken weer 
tien verhalen die worden opgeno-
men in een bundel en wijst de win-
naar aan. Dit gebeurt op 27 januari 
2013. Meedoen kan tot 10 decem-
ber.
Wie wil dat nu niet? Een verhalen-
wedstrijd winnen, als schrijver van 
het mooiste verhaal een e-reader 
krijgen en het verhaal opgenomen 
zien worden in een bundel die 
wordt verkocht via de Bibliotheek. 
Dat kan zomaar gebeuren als men 
meedoet aan de verhalenwedstrijd 
van Nederland Schrijft.
Het verhaal mag gaan over het 
beroep, het werk dat men nu uit-
oefent of vroeger uitoefende of zou 

willen uitoefenen. Gebaseerd op de 
werkelijkheid of pure fictie. In de 
vorm van een spannend verhaal, 
vol relationele ontwikkelingen, 
zich afspelend in het verleden of 
een verre toekomst, het mag alle-
maal.
De jury bestaat uit Daan van der Valk 
van H. de Vries Boeken in Haarlem, 
Arno Koek van Boekhandel Blokker 
uit Heemstede en Brenda Heeringa, 
redactielid van Nederland Schrijft.
Mensen die niet willen meedoen 
aan de wedstrijd maar wel graag 
schrijven, kunnen altijd altijd hun 
verhaal naar Nederland Schrijft stu-
ren voor plaatsing op de website.
Kijk voor meer informatie over 
Nederland Schrijft en over de wed-
strijd op www.nederland-schrijft.
nl. x

Chirurg of toch schrijver?
Verhalenwedstrijd: 'Mijn beroep'

(Publiciteitsfoto).

heemstede - De lopende 'Kunstlijn-
expositie' bij Galerie Het Kunstbe-
drijf is nog tot en met 24 novem-
ber te bewonderen. Eén van de 
deelnemende kunstenaars, Car-
los Casas, heeft een groot werk 
beschikbaar gesteld om te veilen 
voor het goede doel namelijk 
KiKa. Omdat het weer tijdens de 
Kunstlijn niet zo fraai was is beslo-
ten de veiling uit te stellen tot 24 
november. Vanaf 16.30 uur is men 
welkom om de laatste dag van de 
Kunstlijnexpositie te bezoeken. 
De veiling van het kunstwerk 
begint om 17.00 uur. Er kunnen 
ook KiKa loten gekocht worden 
voor een kleiner werk van Carlos. 
De andere deelnemende kunste-
naars zijn: Nienke Muijser, Maria 
Van Os, Astrid van Domdelaar, 
Hennie Beenders Jan Munter, 
Luna Meis, Nicoline van Dalen en 
Willie van IJpenburg. Galerie He 
Kunstbedrijf ligt aan de Raadhuis-
straat 56a in Heemstede. x

Kunstveiling

Het werk van Carlos Casas dat geveild 
wordt (Publiciteitsfoto).

heemstede - Historicus Maarten van 
Rossum volgde, hoe kan het ook 
bijna anders, vanuit Amerika de 
verkiezingen op de voet. In de 
aanloop daarvan werden de ver-
schillen tussen republikeinen en 
democraten tot op het bot uitge-
speeld en uitvergroot. Hoe bepa-
lend is het eigenlijk wie er in het 
Witte Huis zit? Wat is de invloed 
daarvan op Europa? Hoe verdeeld 
zal Amerika zijn na zo'n uitput-
tingsslag en het bespelen en mani-
puleren van de publieke opninie? 
Op dinsdag 27 november spreekt 
Van Rossum hierover in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Aanvang is 20.15 uur. 
De entree bedraagt € 16,-. Reser-
veren is mogelijk via www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626. 
Boekhandel Blokker is aanwezig 
met een boekentafel. Van Rossem 
signeert. x

Amerika en de
verkiezingen

haarlem/regio - Het Noord-Hollands 
Archief in Haarlem is op zoek naar 
historische kookboeken en recep-
ten tot circa 1960. Het archief 
beschikt over enkele kookboekjes 
uit de achttiende en negentiende 
eeuw, maar zoekt nog meer bij-
zondere exemplaren. Mensen die 
in bezit zijn van oude kookboeken 
of recepten en die willen schen-
ken of in bruikleen willen geven 
aan het Noord-Hollands Archief, 
kunnen deze inleveren kan bij de 
receptie van het Noord-Hollands 
Archief aan de Jansstraat 40 of de 
Kleine Houtweg 18 in Haarlem op 
werkdagen tijdens kantooruren. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Annabella 
Meddens-Van Borselen via info@
noord-hollandsarchief.nl of via 
023-5172700. x

Smullen maar!

(Collectie Noord-Hollands Archief).

bloemendaal - Op zondag 25 novem-
ber zal ds. Anna Hoekstra de reli-
gieuze bijeenkomst in De Kapel 
aan de Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal leiden met als thema 
'Pelgrimganger'. Op weg gaan om 
een bestemming te bereiken, dat 
is meestal hoe we op weg zijn. 
Maar misschien is op weg zijn, 
wel de bestemming. Paulus ging 
ook op weg, een heel Oudtesta-
mentisch thema. Abraham kreeg 
de opdracht om te gaan, uit zijn 
geboortestreek. Deze morgen 
wordt stil gestaan bij op weg zijn 
of op weg gaan. Hoe? Uiterlijk, 
geografisch, zoals in deze tijd 
veel mensen naar Compostella 
gaan. Of is het de weg naar bin-
nen zoals Augustinus na een half 
leven ontdekte. Aanvang is 10.30 
uur. Zie ook www.dekapel-bloe-
mendaal.nl. x

Pelgrimganger

egmond/heemstede - Vanaf het begin 
van de jaren negentig weet de 
abdijwinkel van de Abdij van 
Egmond zich in de maanden 
november en december omgeto-
verd tot een waar kerstdorp en 
zeker het bezoeken waard. Ver-
schillende Kerstgroepen staan uit-
gebeeld in de meest uiteenlopende 
vormen en stijlen. Tevens wordt u 
in de gelegenheid gesteld de kaar-
senmakerij te bezoeken. Vanuit 
Heemstede rijdt de KO-Bus rijdt op 
dinsdag 4 december naar Egmond. 
Men wordt thuis opgehaald en 
weer teruggebracht. Voor dit uit-
stapje moet men wel goed ter been 
zijn en blijft de rollator thuis. Kos-
ten zijn € 20,- per persoon inclu-
sief koffie met gebak. Inschrijven 
kan bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede aan de Lieven de Key-
laan 24, tel. 023-5288510. x

Kerststallen
in de Abdij

zandvoort - Sinterklaas komt met 
een kindershow naar theater De 
Krocht. Nadat vorig jaar de stoel 
van Sinterklaas was verdwenen 
in theater De Krocht komen de 
vrijwilligers van de Sinterklaas-
show dit jaar met een nieuwe ver-
haal: Sinterklaas en de lachende 
Professor met veel zang, dans en 
spektakel voor de allerkleinsten. 
De show in theater De Krocht is 
op 24 november. De eerste voor-
stelling is vanaf 13.00 uur en de 
tweede vanaf 16.00 uur. De entree 
bedraagt € 7,50 per persoon inclu-
sief een cadeautje voor jong en 
oud. Kaartjes zijn te koop via 
www.onair-events.nl of de voor-
verkoopadressen Sheila's Koffie-
huis en Broodjes op het Gasthuis-
plein, theater De Krocht aan de 
Grote Krocht en snackbar de Oude 
Halt aan de Vondellaan. x

Sinterklaasshow

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 

HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl
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Mega 
VLOOIENMARKT

zon. 25  Nov.  
Haarlem 

Kennemerhal. 300 
Kramen (vol)
vanaerlebv.nl

www.fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

De provincie Noord-Holland heeft het plan opgevat dat de N206 (Provincialeweg) 
bij De Zilk door middel van een autoweg zou moeten worden verbonden, in west-
oost (WO) richting, met de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer. 
Deze autoweg-verbinding heet: NOG (Noordelijke ontsluiting greenport Bollen-
streek) ofwel Duinpolderweg.

De regio Haarlem/Kennemerland krijgt een aansluiting op deze NOG vanaf de 
N208 (Herenweg) onder Bennebroek. De verbinding van deze regio met de N206 
naar het zuidwesten toe (Leiden, Den Haag) zal zo aanzienlijk verbeteren: die 
verbinding verloopt thans via de landwegen van Aerdenhout dwars door de woon-
kern van Vogelenzang. Deze regio krijgt zo ook een extra verbinding met de 
Haarlemmermeer, tussen de N201 (Heemstede) en de N207 (Hillegom-Lisse) in. 
Dit zal veel extra verkeer aantrekken langs de N208 (Herenweg), dwars door de 
bebouwde kommen van Heemstede en Bennebroek.

De provincie heeft het tracé van de NOG vlak onder Vogelenzang en Bennebroek 
gepland, dwars door natuurgebied, onder anderen het bos De Geestgronden 
onder Bennebroek. Daartegen is fel verzet gerezen dat gecoördineerd wordt door 
de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK).

De SBEZK is het overigens eens met het principe van het NOG plan van de provin-
cie: "Het economische belang van de Haarlemmermeer - wonen en werken - is in 
de afgelopen jaren sterk gegroeid. De Bollenstreek ontbeert onderhand adequate 
WO-verbindingen, de N207 - tussen Hillegom en Lisse - is onvoldoende." De SBEZK 
is daarom met een alternatief plan gekomen: NOG Beter.

Dit plan stelt een WO-tracé voor vlak boven Hillegom. Ook in dit plan wordt de 
N208 (Herenweg) aangesloten op de - aldus zuidelijker verplaatste - NOG. Ook 
het NOG Beter plan van de SBEZK veroorzaakt dus een drastische toename van 
het verkeer langs de N208 dwars door de bebouwde kommen van Heemstede en 
Bennebroek.

Zowel het NOG plan van de provincie als het NOG Beter plan van de SBEZK 
schenden de primaire doelstelling die voor de NOG is gesteld. Die luidt: "Het 
doorgaande noord-zuid (NZ) verkeer door de woonkernen in Zuid-Kennemerland 
moet worden teruggedrongen." Dit vergt een fatsoenlijke en effectieve aanslui-
ting van de regio Haarlem/Kennemerland op de N206 bij De Zilk die buiten de 
woonkernen van Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang om loopt. Het tracé 
van de Leidsevaartweg is daarvoor geschikt. Zo'n aansluiting zal het verkeer langs 
de N208 (Herenweg) drastisch doen verminderen - zoals de provincie ook met 
modelberekeningen heeft bevestigd.

Mr. Ir. Henk S.M. Kruijer

Heemstede x

Veel meer verkeer langs de N208
(Herenweg) door de NOG (Beter)

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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santpoort-noord - Op vrijdag 23 
november om 20.00 uur is de bij 
pers en publiek zeer geliefde Rus-
sisch-Nederlandse pianist Alexander 
Drozdov in 't Mosterdzaadje met een 
programma van Chopin en Schubert. 
Uitgevoerd gaan worden Moments 
Musicaux en Impromtus van Schubert 
en na de pauze Mazurka's, Nocturnes 
en het Scherzo van Chopin.

door Michiel Rehwinkel

"Een authentiek genie", zo 
omschreef Olivier Bellamy vorig 
jaar Drozdov in La Monde de la 
Musique. "Alexander Drozdov is de 
meest fascinerende muzikale per-
soonlijkheid die op piano planeet 
is verschenen sinds Nicholas Ange-
lich." Drozdov houdt zich weliswaar 

ver van de media, maar dat heeft 
niets te maken met verlegenheid of 
onbereikbaarheid. Hij gaat gewoon 
niet voor het najagen van makke-
lijk succes.
Alexander Drozdov nam met groot 
succes deel aan het jaarlijks Zomer 
Festival in het Franse stadje Nohant 
waar Chopin op zijn programma 
stond. In deze plaats kwamen 
schrijvers, dichters en componis-
ten samen, waaronder Chopin en 
George Sand.
Drozdov (Moskou en zoon van twee 
kernfysici) studeerde behalve in 
Rusland ook in de Verenigde Sta-
ten en in Europa. Zijn talent werd al 
vroeg opgemerkt. Bij Jan Wijn aan 
het Conservatorium van zijn hui-
dige woonplaats Amsterdam vol-
tooide hij in 2008 zijn pianostudie 
met de kwalificatie Cum Laude. In 
de succesvolle theaterproductie van 
Yvonne van der Hurk over George 
Sand vertolkte Alexander Drozdov 
pianistisch de figuur van Chopin. 
Regelmatig hoor je zijn naam noe-
men op Radio 4 en gelukkig zijn de 
optredens in 't Mosterdzaadje hem 
ook nog altijd zeer geliefd.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een authentiek genie
Alexander Drozdov speelt Chopin en Schubert

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - 'Dat leven is voor-
bij…' is de titel van het programma 
dat de uit Rusland afkomstige zange-
res Irina Plyassova en pianiste Nat-
halia Bokova op zondag 25 november 
om 15.00 uur in 't Mosterdzaadje gaan 
uitvoeren. Muziek van Shaporin, Svi-
ridov en Molchanov, geschreven op 
teksten van twee grote Russische 
dichters Alexander Blok en Sergey 
Esenin, die beiden het Sovjetregime 
niet overleefden.

door Paula Blom

In dit programma 'Dat leven is voor-
bij…' horen we de dichter Alexan-
der Blok over zijn leven van vóór 
de revolutie. De componist Jury 
Shaporin zette er de muziek bij. De 
liederencyclus 'Verre jeugd' bestaat 
uit tien liederen en gaan over zijn 
jonge jaren waarin hij opgroeit in 
een intelligente en culturele fami-
lie. Na de revolutie moest hij om 
te overleven wel schrijven voor het 
nieuwe regime. Dit werk schreef 
Shaporin in 1939 toen veel weten-
schappers en intellectuelen ver-
moord werden. Blok zelf hongerde 
zichzelf in 1921 dood.
Na deze toch wel weemoedige lie-
deren wordt de sfeer heel anders 
met de dichter Sergey Esenin. Hij 
hield van alles wat Russisch was: de 
natuur, de muziek en ook de drank. 
Uiteindelijk komt ook hij echter in 
botsing met het communistische 
regime en wordt hij op 30-jarige 
leeftijd vermoord.
Irina en Nathalia zullen tijdens 
het concert de nodige uitleg geven 
over de teksten. Zij leerden elkaar 
in Nederland kennen, maar kre-
gen hun opleiding in Moskou en 
Alma-Ata (thans Kazachstan, -red.). 
Onbekende schatten uit de Russi-
sche cultuur naar buiten te bren-
gen, dat is de missie die het duo 
heeft. Hun liefde voor dichtkunst 
en muziek, hun talent en gevoel 
voor het samenstellen van boeien-

de programma's bindt hen al jaren 
samen.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

'Dat leven is voorbij...'
Over het Rusland voor de revolutie

Irina Plyassova (Publiciteitsfoto).

Nathalia Bokova (Publiciteitsfoto).

heemstede - De Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein in Heemstede is zater-
dag 24 november voor The Royal Wind 
Music: dertien musici spelen instru-
mentale muziek uit de periode 1520 
tot 1640 op een instrumentarium van 
circa 45 renaissanceblokfluiten.

Het instrumentarium van The 
Royal Wind Music is gemodelleerd 
naar het voorbeeld van authentieke 
Bassano-modellen uit het Kunsthis-
torisches Museum in Wenen en 
varieert van een vijftien centimeter 
kleine sopranino tot een drie meter 
lange subcontrabasblokfluit en 
mag gerust spectaculair genoemd 
worden.
Behalve een lust voor het oor is een 
concert met het Royal Wind Ensem-
ble dan ook een lust voor het oog 
met deze unieke en prachtig uit-
gevoerde instrumenten. De alom 

geprezen akoestoek van de Oude 
kerk zal dit concert tot een bele-
venis maken. Op het programma 
staat muziek van onder anderen 
Pierre de la Rue, Orlando di Lasso 
en Josquin Desprez. Het volledige 
programma is te vinden op www.
podiumoudeslot.nl.
Aanvang zaterdag 24 november is 
20.15 uur. Reserveren van kaarten 
á € 21,50 is mogelijk via www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626. x

Frans Vlaamse muziek
aan het Europese Hof

The Royal Wind Music

(Foto: Marco Borggreve).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

zandvoort - Veel vaste gasten van 
Café Oomstee kennen Gré van den 
Berg van de maandelijkse mee-
zingavonden. Op zich erg leuk 
natuurlijk, vooral als men aan deze 
avonden meedoet. Wat sommige 
mensen echter niet weten is dat Gré 
eigelijk en van huis uit jazzaccorde-
oniste is en veel heeft opgetreden 
in de Nederlandse jazzscène. Vorig 
jaar heeft men het Combo Blue 
Heaven al kunnen horen en zien 
in Oomstee en dat succes was dan 
ook een zeer goede reden om Gré 
met haar mannen wederom uit te 

nodigen voor een gezellige muzi-
kale zondagmiddag.
Zondag 25 november: het Combo 
Blue Heaven met Gré van den Berg 
- zang en accordeon, Dick Barter - 
piano, Rolf Koppijn - gitaar en zang, 
Rob Veenendaal - contrabas en Peter 
den Boer - drums en zang. Gré en 
Blue Heaven spelen van 15.00 tot 
18.00 uur in het Café Oomstee aan 
de Zeestraat 62 in Zandvoort. Zie 
ook www.oomstee.nl. x

Jazz mee met Gré in Oomstee

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Stichting Vrienden 
van de Kapel presenteert op donder-
dag 29 november een concertlezing 
getiteld 'Kamermuziek: van kasteel-
vertrek door het bos naar de con-
certzaal'. In het kader van het con-
certseizoen, waarin het strijkkwar-
tet centraal staat, wordt met deze 
lezing ingegaan op de geschiedenis 
van de kamermuziek. Musicologe 
Sabine Lichtenstein zal vertellen, 

met veel klinkende voorbeelden 
laten horen, en met veel illustraties 
laten zien, waarom chambermusic 
geen roommusic en Kammermusik 
geen Zimmermusik heet. Aanvang 
is 20.00 uur. De toegang bedraagt € 
10,-. Jeugd tot 18 jaar betaalt € 5,-. 
De Kapel ligt aan de Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Zie ook www.deka-
pel-bloemendaal.nl. x

Kamermuziek: van kasteelvertrek
door het bos naar de concertzaal

haarlem - Op zondag 25 november 
treedt in het Draaiorgelmuseum 
Haarlem aan de Küppersweg 
het Zandvoorts Mannenkoor op 
met een programma vol gevari-
eerde muziek. Het uit 45 leden 
bestaande Zandvoorts Mannen-
koor, dat dit jaar het 30-jarig jubi-
leum vierde, zal een programma 
verzorgen waarbij een aantal 
stukken wordt begeleid door het 
Kunkelsorgel, afgewisseld met 
liederen die á capella en met pia-
nobegeleiding worden gezongen. 
Het programma begint om 14.00 
uur en zal vooraf worden gegaan 
door een concert van de orgels uit 
de museumcollectie. Het museum 
is geopend van 12.00 tot 18.00 uur 
en de toegang is gratis. x

Mannenkoor in het
Draaiorgelmuseum
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 23 november

Schubert & Chopin

20.00 | De Russisch-Nederlandse 
pianist Alexander Drozdov speelt 
Moments Musicaux en Impromp-
tus van Schubert en Mazurka’s, 
Nocturnes en het Scherzo van 
Chopin. Gratis [na afloop collec-
te]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl

Stef Bos

20.15 | Het vertrekpunt van het 
nieuwe liedjesprogramma van 
Stef Bos was een werk van de 
jonge Zuid-Afrikaanse schilder 
Christiaan Conradie. Het vervolg 
is een verzameling van veel nieu-
we woorden en muziek. € 23,75 
| € 21,25 | € 18,50. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Jenny Cardenas

20.30 | Eenmalig optreden van 
de Boliviaanse zangeres Jenny 
Cardenas in Nederland. € 10,-. De 
Pletterij, Lange Herenvest 122 in 
Haarlem. Reserveren mogelijk via 
info@pletterij.nl of 023-5423540.

Patronaat

21.00 | Geertruida on Tour: Worlds 
Dirtiest Sport & Bismuth. Indie- 
en noise pop. Gratis in het Café. 
23.00 | Onderstroom XL: Stephan 
Bodzin [D], Marc Romboy [D] en 
Kaiserdisco [D]. Techno tijdens de 
eerste nacht dat er tot 06.00 uur 
doorgegaan wordt. € 15,- [18+]. 
Grote Zaal.

Zaterdag 24 november

Pietjes Gegiechel [3+]

14.30 | Sinterklaasvoorstelling bij 
Poppentheater de Zilveren Maan. 
€ 8,50 [volwassenen € 10,-]. De 
Aardappelkelder op landgoed 
Elswout in Overveen. Reserveren 
mogelijk via 023-5353782 of 06-
22946290 en www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl

Culturele wereldreis

16.00 | Wereldreis naar West-
China, waar de Uyghuren wonen. 
Met dans, film, poëzie, histori-
sche achtergronden, eten en een 
optreden van Meshrep Ensemble 
Kamil Abbas. De Pletterij, Lange 
Herenvest 122 in Haarlem. Gratis 
toegankelijk. Mogelijkheid tot 
Uyghurse maaltijd á € 7,50 [reser-
veren via info@pletterij.nl of 023-
5423540].

The Royal Wind Music

20.15 | Dertien musici spelen 
instrumentale muziek uit de 
periode 1520 tot 1640 op een 
instrumentarium van circa 45 
renaissanceblokfluiten. € 21,50. 
Oude Kerk, Wilhelminaplein in 
Heemstede. Reserveren mogelijk 
via www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

haarlem - Eén van de oudste amateu-
rorkesten uit Haarlem en omgeving, 
Die Haerlemsche Musyckcamer, 
geeft op zondag 25 november een 
eenmalig concert in de Janskerk, het 
tegenwoordige onderkomen van het 
Noord-Hollands Archief. Eén van de 
oudste dirigenten uit de regio, tevens 
oprichter van het orkest, geeft leiding 
aan het geheel. Muziekpassionist 
André Kaart vertelt honderduit over 
het programma, de solisten en de 
componisten. "Je zult verstelt staan 
van het aantal componisten dat Ame-
rika in relatief korte tijd heeft voort-
gebracht!"

door Onno van Middelkoop

Die Haerlemsche Musyckcamer 
speelt voor de pauze werken van 
diverse componisten. Er wordt 
gestart met 'Serenade for String 
Orchestra opus 25' van Arthur Foote 
uit 1891. Daarna is het de beurt aan 
'Elegy' van Elliott Carter, een com-
ponist die dit jaar op bijna 104-jarige 
leeftijd is overleden. Na zijn 100ste 
verjaardag componeerde hij nog 
veertien werken. Hij vierde deze 
verjaardag in december 2008 met 
een gala in Carnegie Hall. Daarbij 
gingen zijn Interventions for Piano 
and Orchestra in première, maar 
werd ook le Sacre du Printemps 

van Igor Stravinsky opgevoerd. 
De Amerikaanse première van le 
Sacre du Printemps in Carnegie 
Hall in 1924 maakte een verplet-
terende indruk op hem, en bracht 

hem tot het besluit om componist 
te worden. Net als bij de première 
in Parijs in 1913 leidde de heidense 
en opzwepende 'lentewijding' tot 
heftige afkeurende reacties bij een 
deel van het publiek. De invloed 
van Stravinsky is in veel werk van 
Carter herkenbaar. Na 'Elegy' is het 
de beurt aan de 'Stabat Mater' van 
Virgil Thomson.

'I hate music, but...'
Na de pauze komt vocaliste Florien 
Hilgenkamp aan de beurt, die bege-
leidt door Fred Gest de Kidsong 'I 
Hate Music' van Bernstein ten 
gehore zal brengen. Dit werk uit 
1943 stelt bespiegelingen van een 
5-jarig meisje voor, met als laatste 
tekstregel 'I hate music, but I love 
singing'. Daarna volgt een medley 
uit de 'West Side Story', die voor 
velen herkenbaar zal zijn. Na Bern-
stein is het de beurt aan Scott Joplin 
met zijn 'Ragtime'. Overigens een 
leuke bijkomstigheid is, dat heel 
veel Amerikaanse componisten in 
opleiding zijn geweest bij de Franse 
componiste, dirigente en muziek-
pedagoge Nadia Boulanger. Naast 

Virgil Thomson waren ook Darius 
Milhaud en Astor Piazzola bij haar 
in de leer.
Het laatste deel van het concert is 
voorbehouden aan de Amerikaanse 
filmmuziek. Bernhard Herrmann is 
een componist die heel veel Ame-
rikaanse filmmuziek heeft geschre-
ven, waaronder de muziek voor 
Alfred Hitchcock's Psycho. Ook de 
scène met het douchegordijn wordt 
uitgevoerd, waarbij de violen de 
nekharen ter berge zullen doen rij-
zen. Herrmann tekende ook voor de 
muziek van de films Vertigo, North 
by North West en de latere film 
Taxidriver.
Het Slotakkoord is voor Leroy 
Anderson, beroemd van stukken 
als 'The Typewriter', 'Fiddel Feddel' 
en 'Plink, Plank, Plunk'. Al met al 
een heel divers én heel Amerikaans 
programma.
Kaarten á € 15,- zijn zoals gebruike-
lijk te koop aan de deur, die vanaf 
14.00 uur open is, of te reserveren 
via penningmeester@diehaerlem-
schemusyckcamer.nl. Het concert 
begint om 15.00 uur. Het adres is 
Jansstraat 40 in Haarlem. x

Heel divers en heel Amerikaans
Avontuur rond Amerikaanse componisten met Die Haerlemsche Musyckcamer

De inmiddels bijna 87-jarige Haarlemse dirigent André Kaart heeft nog steeds 
veel plezier in zijn vak (Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem - Donderdag 29 november om 
20.30 uur geeft de Chris Hinze Combi-
nation een wervelend optreden in de 
Pletterij aan de Lange Herenvest 122. 
De Chris Hinze Combination is terug. 
In een nieuwe, compacte bezetting. 
'The New Chris Hinze Combination' 
anno 2012 is 'back to the roots' maar 
dan wel met een totaal nieuwe sound: 
jazz, en dance waarbij fluit, funky 
grooves, en heerlijke improvisaties 
centraal staan.

Na de succesvolle 'Back on the Map'- 
tournee en 2dvd/cd release in 2004, 
deed Chris Hinze met zijn Combina-
tion in 2005 wederom een tour langs 
schouwburgen en clubs. The Chris 
Hinze Combination combineerde 
muzikale stijlen als jazz, dance en 
worldmusic. 'Back on the Map', was 
een logisch vervolg op de ontwik-
keling die 'The CHC' doormaakte, 
nadat de band voor het eerst werd 

voorgesteld aan de internationale 
pers tijdens het Montreux Festival 
in 1970.
Een kleine flash-back: In de jaren 

zeventig was 'The CHC' nog een 
zogeheten fusion band met voorna-

melijk een Amerikaanse bezetting, 
waaraan onder andere John Lee, 
Gerry Brown, Roger Cooke, James 
Batton, The Brecker Brothers, Sigi 
Scwab, Jasper van het Hof, Kevin 
Eubanks en Larry Coryell meewerk-
ten.
De jaren tachtig tot heden brachten 
vooral veel etnische invloeden uit 
Afrika en India in deze band, toen 
Chris Hinze speelde met onder ande-
re Peter Tosh, Robbie Shakespeare, 
Sly Dunbar, Don Burrows, Mola 
Sylla, Majid Bekkas, TrilokGurtu, 
Ramesh Shotham, Fode Youla, Arto 
Tuncboyaci, Rashee Hama, Claron 
McFadden enzovoorts.
Chris Hinze (fluit) deelt de 'spotlight' 
met op keyboards Coen Molenaar, 
achter de drums: Franc auf dem 
Brinke en op bas Hidde Roorda. De 
zaal gaat om 20.00 uur open, de toe-
gang bedraagt € 10,-. x

Jazz, dance, funk & world music
Chris Hinze Combination in de Pletterij:

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Het is al weer een tijdje 
geleden dat er een mondharmonica-
speler in Grand Café Restaurant de 
Rusthoek aan de Bloemendaalse-
weg 141 optrad, maar op zondag 25 
november zal Martijn Luttmer zijn 
muzikale kunsten vertonen met een 
allround trio.

Geboren in 1971 kreeg op Martijn 
Luttmer op zijn vierde zijn eerste 
mondharmonica. Vanaf zijn negen-
de speelt hij op een chromatisch 
instrument, zeg maar hetzelfde als 
waar Jean 'Toots' Thielemans op 
speelt. Een stuk moeilijkere har-
monica, maar wel veel completer. 
Inmiddels heeft Martijn bij zeer 
grote muzikale manifestaties mee-
gedaan, bijvoorbeeld met René Fro-
ger, en in 2010 zijn eigen CD opge-

nomen (www.martijnluttmer.nl).
De 5-snarige basgitaar is dze mid-
dag in de vertrouwde handen van 
Martin Zand Scholten. Jarenlang 
bij Hans Dulfers' Band actief en 
momenteel te beluisteren in diverse 
combo's, actief basjournalist in vak-
bladen en gerespecteerd docent. De 
andere begeleider is de jonge gita-
rist Martin Jagt.Hij studeerde onder 
andere bij Maarten van der Grinten, 
Jesse van Ruller en Martijn van Iter-
son. Na zijn afstuderen heeft Martin 
zich vooral in de breedte ontwik-
keld in verschillende stijlen zoals 
rock, pop, country en jazz. Tot slot 
is drummer Nanning van der Hoop 
weer de gastheer en muzikaal lei-
der.
Aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is gratis. x

'Het is simpel: je blaast
er op en je krijgt geluid'
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Zaterdag 24 november

Maestro

20.00 | Frits Sissing presenteert 
een nieuw tv-programma van de 
AVRO: Maestro. In het program-
ma strijden negen bekende men-
sen, met een passie voor klassie-
ke muziek, om de titel 'Maestro'. 
Ze gaan de uitdaging aan om zich 
in acht weken te ontwikkelen tot 
dirigent van het orkest Holland 
Symfonia. Publiek kan de opna-
mes gratis bijwonen. Kaarten 
dienen wel besteld te worden via 
de AVRO webshop [http://avro.nl/
maestro/]. Philharmonie, Grote 
Zaal. Noot: Het programma wordt 
vanaf 8 november uitgezonden.

S-ss-sss-sanne!

20.15 | Sanne Hans, zangeres en 
gitarist van Miss Montreal. Lek-
kere mix tussen singer/songwri-
ter repertoire en pop. € 22,50 | € 
19,75 | € 17,-. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Muziekquiz

21.00 | Tweede voorronde van de 
Hemelse Muziek Quiz 2012 o.l.v. 
DJ John. Café 't Hemeltje, Bloe-
mendaalseweg 102 in Bloemen-
daal. www.hemeltje.nl

Patronaat

21.00 | Pierre Omer. Rauwe folk 
blues ballads, gratis in het Café. 
23.00 | Superstijl! Met je stempas 
kun je elk kwartier weer kiezen 
uit verschillende muziekstijlen. 
€ 11,- [18+]. Kleine Zaal. 23.00 
| C-Jay's Electric Café. Kwaliteits 
progressive en techno met een 
vleugje deephouse. Gratis in het 
Café.

Zondag 25 november

Jaarmarkt

10.00 | meer dan 300 kramen 
domineren het hele centrum van 
Zandvoort domineren. Daarnaast 
zijn hier de gehele dag diverse 
attracties, straattheater, muziek-
shows en nog veel meer.

Pietjes Gegechiel [3+]

11.00 | Zie zaterdag 24 novem-
ber.

Uriël Ensemble

11.45 | Pianokwartet met gere-
nommeerde strijkers van het 
Koninklijk Concertgebouw 
Orkest ontroert en verrast door 
het intieme samenspel en de 
diepe interpretaties van o.a. een 
wonderschoon pianokwartet van 
Brahms. € 20,- [CJP en t/m 25 jaar 
€ 9,-]. Burgerzaal gemeentehuis 
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. www.muzen-
forum.nl. Reserveren mogelijk 
via Primera Overveen, tel. 023-
5272742.

Over de daken

13.30 | SiSint presenteert een 
Sinterklaasavontuur voor alle 
Hulppietjes. Voor deze ene keer 
nemen De Feestpieten de kinde-
ren al zingend en dansend mee 
op hun avonturen over de daken. 
€ 19,50. Stadsschouwburg Haar-
lem. Tweede voorstelling om 16.00 

uur.

Hippe Gasten [8+]

15.00 | Vijf muzikanten die spe-
ciaal voor kinderen vanaf 8 jaar 
rockliedjes schrijven. Beukende 
drums, solerende gitaren en een 
scheurend orgel worden niet 
geschuwd. € 8,-. Patronaat, Kleine 
Zaal.

overveen - De aartsengel Uriël keek 
waarschijnlijk stralend toe bij de 
oprichting van het Ensemble dat 
op zondag 25 november optreedt 
bij Muzenforum in Bloemendaal. 
Acht orkestmusici, afkomstig uit 
het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, werden in 2004 geïnspireerd 
hun enthousiasme voor kamermu-
ziek vaste vorm te geven. De leden 
treden op in wisselende samenstel-
ling.

Bij Muzenforum komen er vier: 
Marijn Mijnders - viool, Roland 
Krämer - altviool, Yke Viersen 
- cello en Mitsuko Saruwatari - 
piano. Bij de komende uitvoering 
ligt het accent op pianokwartet-
ten en strijktrio's.
Het concert wordt geopend met 
het Strijktrio in Bes D 471 van 
Franz Schubert. Dit onvoltooide 
werk stamt uit 1816, het jaar 
waarin de jonge componist ont-
slag nam als onderwijzer. Tevo-
ren had hij al honderden werken 
geschreven, vooral liederen. Van 
dit trio in Bes wordt alleen het 
allegro gespeeld. Van het tweede 
deel bestaat niet meer dan een 
fragment.
Het hierna volgende pianokwar-
tet in c op 13 van Richard Strauss 
ontstond in 1885 in een periode 
waarin de jonge componist veel 
kamermuziek schreef. Het zet de 
romantische sfeer van Schumann 
en Brahms voort, maar laat al 
nieuwe kenmerken horen.
Na de pauze komt eerst het Ada-
gio en fuga KV 404a voor strijk-
trio van Mozart. Dit betreft een 
keuze uit triostukken gebaseerd 
op fuga's van Bach, waarin de 
oorspronkelijke baspartij wordt 
gepeeld door de cello.
Tot besluit speelt het Uriël Ensem-
ble het pianokwartet nr. 3 in c op 
60 van Johannes Brahms, begon-
nen in 1855, voltooid en uitgege-
ven in 1874 en een jaar later voor 
het eerst gespeeld met de com-
ponist zelf aan de piano. Brahms 
heeft altijd met het stuk gewor-
steld. Hij vergeleek het eens met 
het slot van Goethe's Leiden des 
jungen Werther met de opmer-
king: zet op de omslag maar een 
pistool voor een hoofd. Het kwar-
tet heeft daarom wel de bijnaam 
'Werther'. Gelukkig dachten 
Brahms vrienden en tijdgenoten 
er heel anders over en bleef dit 
monumentale werk van de mees-
ter ruimschoots in leven.
Marijn Mijnders en Yke Viersen 

kregen hun opleiding in den 
Haag, bij Davina van Wely en Jean 
Decroos. Roland Krämer werd 
gevormd in Erlangen en Wenen, 
Mitsuko Saruwatari studeerde in 
Tokio en later bij Willem Brons 
in Amsterdam. Het gezelschap is 
dus internationaal van afkomst, 
maar heeft hechte Amsterdamse 
banden gesmeed in het orkest. 
Het Uriel Ensemble heeft een 
vaste concertserie in Amsterdam 
en treedt ook verder regelmatig 
op in binnen- en buitenland.
Aanvang zondag 25 november is 
11.45 uur. Zaal en kassa zijn open 

vanaf 11.10 uur. Het concert vindt 
plaats in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
aan de Bloemendaalseweg 158 in 
Overveen. Kaarten kosten € 20,-. 
Houders van CJP en jeugd tot en 
met 25 jaar betalen € 9,-. Voorver-
koop van losse kaarten is moge-
lijk bij het Primera Postkantoor 
aan de Bloemendaalseweg 234 in 
Overveen, tel 023-5272742 en op 
de dag van de concerten aan de 
kassa in de zaal.
Zie ook www.muzenforum.nl. x

Een stralende aartsengel
Uriël Ensemble met kleurrijk programma

(Publiciteitsfoto).

Zondag 25 november

KJO en Alderliefste

15.00 | Het Kennemer Jeugd 
Orkest in concert met Alderliefste 
en jong talent. € 15,- [HPas, CJP, 
Student en t/m 16 jaar € 12,-]. Phil-
harmonie, Grote Zaal.

'Dat leven is voorbij...'

15.00 | Irina Plyassova - zang en 
Nathalia Bokova - piano, beiden 
uit Rusland, Muziek van Shapo-
rin, Sviridov en Molchanov, 
geschreven op teksten van de 
dichters Alexander Blok en Ser-
gey Esenin. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

'Remembrance'

15.00 | Duo Sans Souci - violiste 
Annoesjka Cabo en pianist Frans 
van Dalen - speelt muziek uit de 
originele speellijst van de Titanic. 
Maak kennis met de uitgebreide 
en afwisselende muzieksmaak 
uit de jaren rond 1912. € 9,-. Oude 
Kerk, Kerkplein in Spaarndam. 
www.vriendenoudekerk.nl en 
www.duosanssouci.nl

Jazz mee met Gré

15.00 | het Combo Blue Heaven 
met Gré van den Berg - zang en 
accordeon, Dick Barter - piano, 
Rolf Koppijn - gitaar en zang, Rob 
Veenendaal - contrabas en Peter 
den Boer - drums en zang. Café 
Oomstee, Zeestraat 62 in Zand-
voort. www.oomstee.nl. Gratis 
entree.

Patronaat

16.30 | Haarlemse Jazz Club: Saxo-
fonist en crooner pur zang Rom 
'Rommy Halifax' Helweg en zijn 
Fabulous Orchestra. € 5,-. Patro-
naat Café. 20.30 | Great Lake Swim-

mers [CAN]. Tijdloze melodieën 
met in folk gewortelde indiepop. 
Vooraf Holy Fuck zijproject Dus-
ted [CAN]. € 14,-. Kleine Zaal. x

overveen - Ook bij Poppentheater de 
Zilveren Maan in de Aardappelkelder 
op landgoed Eslwout beleven Sint 
en zijn Pieten weer allerlei sprook-
jesachtige avonturen. Hieronder een 
overzicht van de komende voorstel-
lingen.
 
Pietjes Gegiechel (3,5+) door Jeannette 
Kuiper. Haar voorstellingen worden 
gegeven in een traditionele poppen-
kast. Het zijn sprookjes en mythen 
waarin fictie en werkelijkheid 
zich afwisselen. Ze zijn spannend 
en mysterieus, maar ook grappig. 
Te zien op zaterdag 24 november 
(14.30 uur) en zondag 25 november 
(11.00 uur).
Waar is het paard Sinterklaas? (4+) 
door Poppentheater Dubbele Jan. 
Het paard van Sinterklaas is dol op 
winterwortels. Als de schimmel zijn 
dagelijkse boswandeling maakt ziet 
het brave dier een lekker worteltje. 
Maar aan die wortel zit een touwtje 
en aan het touwtje zit een stok en 

aan die stok zit een... Voorstelling 
met veel interactie met het publiek 
en Zwarte Piet in de hoofdrol. Te 
zien op 28 november 14.30 uur.
Bibi en het verdwaalde paard (2,5+). 
"Mama, er is een paard in de tuin. 
Waar komt het paard vandaan? En 
waarom heeft hij de hik? Bibi moet 
goed voor het paard zorgen tot 
iemand hem komt halen…" Ver-
rassende en gezellige voorstelling, 
speciaal gemaakt voor de Sinter-
klaasperiode. Te zien op zaterdag 1 
en zondag 2 december (11.00 uur).
Kaartjes kosten € 8,50 en € 10,- voor 
volwassenen. Voor meer informatie 
en reserveren, tel. 06-22946290 en 
023-5353782 of ga naar www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl
Poppentheater de Zilveren Maan is 
gevestigd in de Aardappelkelder op 
Landgoed Elswout aan de Elswout-
slaan 28 in Overveen. x

Sint in het poppentheater

(Foto: Fred Snel).

haarlem - Zaterdagmiddag 24 
november zal Zwarte Piet samen 
met Sjamke de Voogd, bekend van 
VET Kindercabaret, een bijzonde-
re Sint Nicolaas etalage onthullen 
bij H. de Vries Boeken, gemaakt 
door Charlotte Dematons. De eta-
lage wordt onthuld tussen 15.00 
en 16.00 uur. Tot die tijd is de eta-
lage ingepakt met cadeaupapier. 
Daarna is er in de binnentuin 
een feestelijk programma, waar-
bij onder anderen Sjamke en de 
kinderen mét de Sint leuke liedjes 
gaan zingen. Voor iedereen is er 
een warme kop chocolade melk 
en lekker strooigoed. Charlotte 
Dematons, bekend van het Sin-
terklaasboek, verbergt een poes in 
de etalage en kinderen moeten die 
gaan zoeken. De Sint verloot later 
onder de kinderen de grote versie 
van het Sinterklaasboek. x

Een sintetalage

Illustratrice Charlotte Dematons in 
de Sintetalage bij H. De Vries Boeken 
(Foto: R.S.P.Fotografie ©2012).
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overveen - Nederlandstalige klassie-
kers van toen en nu klonken afgelopen 
zaterdagavond in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis van Bloemendaal. 
Op het podium stond het vijfkoppige 
muzikaal cabaretgezelschap 'Ander-
mans Veren Live!' dat op overtuigende 
wijze een verrassend optreden ver-
zorgde en de volle zaal ook nog aan 
het zingen kreeg.

door Louise Leupen

Het was een benefietconcert, geor-
ganiseerd door de Rotaryclub Bloe-
mendaal, die lokale goede doelen 
steunt. Men was er gauw over uit 
welk goede doel dat dit keer zou 
zijn, namelijk: de Vrijwillige Bloe-
mendaalse Reddingsbrigade.
De Bloemendaalse Reddingsbriga-
de wordt deels gesubsidieerd door 
de gemeente Bloemendaal, maar 
dat dekt lang niet alle kosten. Voor 
het onderhoud en de vervanging 
van het materiaal zijn er nogal wat 
uitgaven en daarvoor zijn zij afhan-

kelijk van sponsoren en donaties. 
"De Reddingsbrigade staat aan het 
begin van een jubileumjaar (ze 
bestaan binnenkort negentig jaar, -
red.) en wat is nou leuker om ze nu 
meteen een zetje te geven met twee 
nieuwe buitenboordmotoren", zegt 
Rolf Harder. Hij is voorzitter van de 
'Community Service', een subgroep 
van de Rotaryclub en verantwoor-
delijk voor de organisatie van deze 
avond. Er kwam nog een hoop bij 
kijken om alles te regelen en om 
voor sponsorgeld te zorgen. Maar 
dankzij de contacten, kennis en 
tijd van de Rotaryleden en de bij-
dragen en inzet van veel bedrijven 
in Bloemendaal en omgeving, werd 
het benefietconcert mogelijk. "De 
Reddingsbrigade is een heel aan-

sprekend doel; iedereen weet wat 
ze doen. Wat ik ook leuk vind, is 
dat de brigade heel actief meedoet 
op deze avond", vertelt Betty Beune, 
voorzitter van de Rotaryclub Bloe-
mendaal. Zo'n twintig vrijwilligers 
van de Reddingsbrigade zorgden, 
in hun herkenbare oranje tenue, 
de hele avond voor alle hapjes en 
drankjes. Aan het eind van de avond 
was aan Beune de eer om het bijeen-
gebrachte bedrag bekend te maken: 
€ 12.501,-. Voorzitter Ruud Cloeck 
en penningmeester Ben van der 
Bruggen spraken namens de bri-
gade hun grote dank uit. Het werk 
van de Reddingsbrigade Bloemen-
daal kan daarmee worden gewaar-
borgd. x

Supergul
Rotary doneert € 12.501,- aan Reddingsbrigade

Links: Rolf Harder, organiserend lid van de Rotary, maakt plaats op het podium 
voor Ben van der Bruggen, penningmeester van de Vrijwillige Reddingsbrigade 
Bloemendaal. Van der Bruggen was zichtbaar blij èn onder de indruk tegelijk, 
toen Betty Beune namens de Rotaryclub Bloemendaal hem de grote cheque 
voor de Reddingsbrigade overhandigde. Rechts: Ruud Cloeck, voorzitter van de 
Reddingsbrigade (Foto: Louise Leupen).

Van links naar rechts Jurrit de Bode, Jelle Amersfoort, Anouk Dorfmann, Johan 
Hoogeboom en Bas Marée vormen samen het muzikale gezelschap 'Andermans 
Veren Live!'. Voor een volle Burgerzaal brachten zij Nederlandstalige theater-
liedjes en hadden veel interactie met het enthousiaste publiek. Zij speelden 
ook nummers op verzoek, met als eerste 'Het Dorp' van Wim Sonneveld (Foto: 
Louise Leupen). x

heemstede - De politie kreeg maan-
dagmiddag rond 16.45 uur een 
melding van een poging inbraak 
in een woning aan de Dr. Schaep-
manlaan. De bewoner bevond zich 
in de slaapkamer toen plotseling 
de deur openging en hij oog in oog 
kwam te staan met twee inbre-
kers. Zij riepen om geld waarna 
de bewoner, een 80-jarige man, 
aangaf niets van waarde in huis 
te hebben. Kennelijk verrast door 
de aanwezigheid van de bewoner, 
vluchtte het tweetal te voet weg in 
de richting van de Glipperdreef. 
Van het tweetal is alleen bekend 
dat het om twee mannen gaat met 
een blank uiterlijk en zij droegen 
donkere jassen. Wie maandag-
middag omstreeks 16.45 uur of 
daarvoor iets gezien of gehoord 
heeft wat de politie kan helpen in 
hun onderzoek naar deze daders, 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie in Heem-
strede via 0900-8844. x

Man (80) betrapt
twee inbrekers

Kunst & NatuurKunst & Natuur Mens & NatuurMens & Natuur
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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bloemendaal - De vloerbedekking was 
op, het buffet had z'n langste tijd 
gehad en de gordijnen waren versle-
ten: tijd voor een kleine verbouwing 
in woonzorgcentrum De Rijp. Een 
periode van stof, lawaai, neerstor-
tend puin en interne wegomleidingen 
brak vervolgens aan. Maar nu is het, 
na twee maanden, af en de rust is 
weergekeerd. Het resultaat kon men 
afgelopen zaterdagmiddag bekijken 
en burgemeester Ruud Nederveen 
verrichtte de heropening, samen 
met mevrouw Buijs-Pijpers (102), de 
oudste bewoonster van het huis.

door Louise Leupen

Geen enkele verbouwing is een 
pretje, maar voor bewoners met 
een gemiddelde leeftijd van 88 
is zoiets misschien nog ingrij-
pender. Sommigen hadden zich 
afgevraagd wat er ging gebeuren 
met de vertrouwde plaats waar 
men bijeenkomt om samen te 
eten en nieuwtjes uit te wisselen: 
'Wat zou er voor terugkomen?' En 
ook: 'Hoe het zou gaan tijdens de 
verbouwing?'

Hulde
"Wel", zegt één van de bewoners 
opgewekt, "We kunnen geloof ik 
rustig constateren dat het alle-
maal is meegevallen! Dankzij 
de inzet van het personeel van 
de keuken, de bediening en de 
extra inzet van de verzorging 
op de afdelingen, is er niemand 
omgekomen van de honger. Er 
kwamen wel eens haperingen 
voor, maar over het algemeen is 
de distributie over de afdelingen 
goed verlopen. En de receptionis-
tes hebben onder die omstandig-
heden moedig volgehouden om 
ons van alle nodige inlichtingen 
te voorzien, hulde!"

Front cooking
Er is nu onder andere nieuwe 
vloerbedekking in de eetzaal, er 
zijn nieuwe gordijnen en bij het 
restaurant zijn er nu twee uitgif-
tepunten: één voor de dranken en 
één voor de maaltijden. Nieuw is 
het principe van 'front cooking': 
de koks bereiden het eten daar 
waar de gasten het kunnen zien. 
Niet alleen de bewoners van het 
woonzorgcentrum, maar ook de 
bewoners uit de aanleunwonin-
gen en de mensen uit de buurt 
zijn weer welkom om te komen 
eten.

Hartenlustschool
De 102-jarige mevrouw Buijs-Pij-
pers vond het leuk om de her-
opening mee te mogen verrich-
ten. Ondanks haar hoge leeftijd 
is ze nog fit van geest. Vroeger 

heeft ze veel getennist. En veel 
medebewoners hebben haar man 
gekend: Jaap Buijs, die hoofd van 
de Hartenlustschool was. Hij gaf 
zelf ook les, dat was in de oorlog. 
De Duitsers hadden hem toen 
vanuit de klas meegenomen en 
hem daarna drie maanden in de 
gevangenis in Amsterdam gehou-
den omdat hij verdacht werd van 
de leerlingen op te stoken tegen 
de Duitsers. "De hele klas zat te 
huilen", zeggen ze altijd tegen 
me. Maar in die tijd gebeurden er 
veel ergere dingen."
Tijdens de middag werd vlakbij 
het buffet ook nog een kunstwerk 
onthuld: een beschilderde 'Wel-
komstboom'. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
bleven de bewoners en buurtge-
noten 's middags nog lang in de 
vernieuwde eetzaal. x

Een geslaagde facelift
De Rijp heropent vernieuwd restaurant

Nadat zij beiden vanaf een kant een oranje lint hadden doorgeknipt, feliciteerden 
Mevrouw Buijs-Pijpers en de burgemeester elkaar met de geslaagde heropening 
ten overstaan van een volle zaal. Links is een deel van het nieuwe buffet te zien. 
Met daarvoor de koks Frank en Joost. Rechts de nieuwe, waarnemend directeur 
Stephan Pfluger en uiterst rechts Ton van Emmerik, algemeen directeur van de 
overkoepelende zorgstichting SHDH (Foto: Louise Leupen).

overveen - Woensdag 22 november 
reisde een delegatie van raadsleden 
af naar de aula van het Kennemer 
Lyceum in Overveen om in gesprek 
te gaan met de dorpsbewoners. Het 
werd een constructieve avond, waar-
bij raadsleden en inwoners op een 
open wijze met elkaar in gesprek 
raakten. De vragenstellers kregen 
van elk politiek perspectief een visie 
op hun vragen toegelicht.

Na een plenaire opening door de 
dagvoorzitter was het de bedoeling 
in kleine groepjes op basis van the-
ma's met elkaar in gesprek te gaan. 
Een grote meerderheid van de aan-
wezige Overveners was echter voor 
een geheel plenair verloop van de 
avond.
Voor de pauze werd onder andere 
ingegaan op het installeren van 
zonnepanelen, de rommel langs 
de Zeeweg bij circuit- en strand-
dagen, laadpalen voor elektrische 
auto's, de ontwikkelingen rond 
het PWN terrein en het aanpassen 
van woningen naar behoeften van 
oudere mensen.
Vervolgens werd stil gestaan bij vra-
gen over Elswoutshoek. Raadsleden 
wijzen de inwoners erop dat het 
punt op 13 december aanstaande 
wordt behandeld bij de commissie 
Grondgebied. De aanwezigen wor-
den van harte uitgenodigd hierbij 
in te spreken om hun mening te 
uiten. In een korte reactie geeft de 
raad aan dat bij dit dossier rekening 
moet worden gehouden met prece-
dentwerking voor andere landgoe-
deren.

Na de pauze ging het gesprek ver-
der over de brandschade aan de 
noordzijde van het viaduct bij de 
randweg met Haarlem, gasmeters 
bij de voordeur, parkeerplaatsen, 
gebruik van een speelveldje en 
huisvesting voor starters. Inwoners 
vragen om een glasvezelnet. Het 
college is daar reeds mee bezig, 
maar maatschappijen lijken niet te 
staan springen dit door te leggen 
vanaf Heemstede.
De wens om van de Westelijke 
Randweg een tunnel te maken, 
wordt gedeeld door de raad, al is 
daarvoor geen budget beschikbaar. 
In de regionale structuurvisie staat 
echter wel de wens beschreven om 
te ondertunnelen.
Het opheffen van buslijn 81 ervaren 
de inwoners als heel lastig. De raad 
was te laat om die bus te 'redden', 
maar hoopt op goede voortzetting 
via een buurtbus. Deze is echter 
afhankelijk van de inzet van vrij-
willigers. Connexxion staat positief 
tegenover deze plannen.
Ook wordt gevraagd naar de status 
van de plannen voor het gemeen-
tehuis. Hierover wordt in decem-
ber en januari verder gesproken in 
commissie en raad.
Raadslid Henk Schell (PvdA) besloot 
de avond. "Ik ben blij dat de inwo-
ners gekomen zijn en hun ervarin-
gen over de leefomgeving gedeeld 
hebben. Het was erg leerzaam. Zo 
worden abstracte zaken heel con-
creet voor de raadsleden, door de 
voorbeelden die we nu gehoord 
hebben." x

Overveen: open gesprekken
tijdens 'De Raad in uw Dorp'

heemstede - Bij beddenzaak Hästens 
aan de Binnenweg in Heemstede 
heeft een man dinsdagmiddag 
geprobeerd geld te stelen. Rond 
12.30 uur kwam de man de win-
kel binnen en deed een greep uit 
de kassalade. De vrouw achter de 
kassa wist het geld echter weer uit 
de handen van de man te slaan, 
waarop de man er vandoor ging. 
De politie is direct een zoektocht 
in de omgeving van de Binnenweg 

gestart. Hierbij werd onder andere 
Burgernet ingeschakeld. Het zou 
gaan om een man van circa 25 jaar 
met een licht getinte huidskleur 
met kort bruin krullend haar. Hij 
was gekleed in een blauwe jas met 
rode mouwen. Onbekend is of de 
man uiteindelijk nog is aangehou-
den. x

Mislukte greep uit kassa

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - De gemeente Heemstede 
organiseert op donderdag 6 decem-
ber van 18.00 tot 21.00 uur een 
inloopavond over zonnepanelen. In 
het raadhuis staat dan een informa-
tiestand van Route du Soleil. Iedereen 
die meer wil weten over zonnepane-
len wordt van harte uitgenodigd langs 
te komen in het raadhuis.

Route du Soleil is een samenwer-
kingsverband tussen een aantal 
installateurs in de regio die geza-
menlijk hoogwaardige zonnepa-
nelen inkopen en aanbieden tegen 
lage prijzen. 

Inwoners van Heemstede die geïn-
teresseerd zijn in zonnepanelen 
kunnen op 6 december al hun prak-
tische vragen kwijt. Wie alvast een 
foto van zijn dak, meterkast en een 
overzicht van het jaarlijkse energie-
verbruik meeneemt kan een bere-
kening krijgen van de voordelen. 
De aanwezige installateurs kunnen 
dan namelijk meteen berekenen 
hoeveel bespaard kan worden. Ove-
rigens is er voor wie verhinderd is, 
ook nog een regionale inloopavond. 
Die is op dinsdag 27 november bij 
de gemeente Beverwijk. x

Inloopavond over zonnepanelen
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 

HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl

is op zoek naar een

parttime allround 
kapster/kapper

voor inlichtingen:
Bennebroek

Tel: 023 - 584 25 20    www.carlahairdesign.nl 

breidt uit met 4 stoelen
De kapsalon is uitgebreid met een hagelnieuwe kleurstudio. 

High –lights, Low-lights, kleuren en/of bijwerken. Gratis advies.
De hele maand december verven, knippen en drogen.

 Van € 65, - voor € 57,75
Nieuw is manicure, wenkbrauwen verven en epileren.

Vrijdag 7, zat. 8, vrij. 14, zat. 15 en vrijdag 21 december is er gelegenheid 
om naast de behandeling gebruik te maken van een gratis visagie.

Carla, Mandy en Wendy wensen u kleurrijke feestdagen en een gezond 2013.

www.carlahairdesign.nl
Bennebroekerlaan 87 - Bennebroek. Uw Goldwell specialist - Tel: 023-5842520

Ma. gesloten.  Di. t/m vrij. 08.30-17.30.  Zat. 08.00-14.00 uur.
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haarlem/santpoort - "Brederode is 
een buitengewone plek met een fan-
tastische sfeer. Het zou werkelijk jam-
mer zijn als het zijn functie zou ver-
liezen. De natuur alleen al, maar ook 
het educatieve aspect." Ook de gere-
nommeerde internationaal bekende 
Haarlemse schilder Kees Okx breekt, 
samen met zijn vrouw en keramiste 
Hélène van Dongen, een lans voor 
de Ruïne. Het in Frankrijk woonach-
tige echtpaar was afgelopen week in 
Haarlem. "Zulke plekken als de Ruïne 
van Brederode zijn onmisbaar als cul-
tureel erfgoed."

door Michiel Rehwinkel

Diverse rondleidingen volgden 
Kees Okx en zijn vrouw Hélène 
er door de jaren heen, eerst van 
beheerder Ruud Cornelisse en later 
van zijn opvolger Gert Brouwer en 
zijn vrouw Anneke Dijkstra. "Bij 
de Ruïne van Brederode, even ten 
noordwesten van Haarlem, gaat je 
fantasie vanzelf zijn gang. In het 
nabij gelegen weiland lijken de 
paarden het je al in te fluisteren. 
Lopend op het kastanjelaantje, als 
de ochtendzon voor je uit gaat, staat 
de tijd eenvoudig stil. Volheid, met 
de kastanjes in bloei. In de Ruïne 
zelf stroomt het licht door de ven-
sters in de dikke muren naar bin-
nen. Ongewone vergezichten. Bij de 

donjon is weer zo'n oude deur met 
piepende scharnieren. Het lijkt een 
vervlogen toverformule. Vliegende 
wezentjes fladderen in de ijle lucht. 
Stofdeeltjes weerkaatsen het bin-
nen stromende licht."
"Wat bijzonder om hier eens mijn 
werk op te kunnen hangen en de 
beelden van Hélène neer te zetten", 
bedacht Okx zich. Het toenmalige 
beheerderechtpaar Ruud en Truus 
Cornelisse vond dat ook een goed 
plan. Het werd een jaarlijks terug-
kerend festijn dat voortgezet werd 
dankzij de nieuwe beheerders 
Gert en Anneke Brouwer-Dijkstra. 
"Onder de toeziende ogen van moe-
der eend met haar kuikens en de 
argwanende nijlganzen, brachten 
we met een kruiwagen ons werk 
te plekke, op de achtergrond het 
gehinnik van paarden en geloei 
van koeien. In mijn jeugd heb ik 
al heel wat uurtjes doorgebracht 
in deze slotgracht. Van oude auto-
banden, die ik bij een garage had 
gehaald, maakte ik een mooi vlot. 
Eerst moesten plakkertjes op de 
lekke plekjes, dan een paar plan-
ken over de opgepompte banden 
en ten slotte was het 'zoeven' heen 

tussen de rietsigaren. Regelmatig 
lieten de plakkertjes het afweten 
en kreeg ik een nat pak door het 
water dat alle kanten uit spoot. De 
paarden hinnikten dan vol leedver-
maak: 'Straks thuis zal hij wel op 
zijn donder krijgen met al dat kroos 
in zijn haren'."

Jeugd & cultuur
Okx staat niet alleen stil bij zijn 
eigen jeugdjaren, maar ziet dit nog 
altijd terug. "Kinderen zijn bijzon-
der geboeid en voelen de sfeer. Het 
merkwaardige is dat juist de com-
binatie met kunst ze aanspreekt. 
Deze combinatie vinden Hélène en 
ik ook uniek. Het publiek is altijd 
bijzonder geïnteresseerd. Mijns 
inziens zou het culturele aspect 
zelfs verder uitgebreid kunnen wor-
den, zodat er een soort cultureel 
centrum zou ontstaan. Kunstenaars 
zouden dan ook betrokken kunnen 
zijn bij rondleidingen. Kortom: lief-
hebbers van de geschiedenis, van de 
natuur en van de kunst zouden hier 
hun hart kunnen ophalen. Hopelijk 
zwicht men om dit doel te bewerk-
stelligen." x

'Plek als Ruïne van Brederode is
onmisbaar als cultureel erfgoed'

Het pleidooi van Kees Okx:

Kees Okx en Hélène van Dongen, hier in de Wijngaardtuin bij hun Haarlemse 
atelier: "Liefhebbers van de geschiedenis, van de natuur en van de kunst zouden 
hier hun hart kunnen ophalen. Hopelijk zwicht men om dit doel te bewerkstel-
ligen" (Foto: Fred Dukker).

santpoort/regio - Het Rijk wil alle 
rijksmonumenten afstoten. Zoals de 
zaken er nu voorstaan wil het Rijk 
daarmee ook Ruine van Brederode en 
andere monumenten overdragen aan 
een beheersstichting. Actiecomité 
'Te wapen voor Brederode' vecht er 
nu voor om de Ruïne van Brederode 
open te houden.

door Michiel Rehwinkel

Bij de vorming van de Bataafse 
Republiek in 1795 werden alle 
gewestelijke eigendommen gena-
tionaliseerd. Sindsdien is de Ruïne 
van Brederode daarom eigendom 
van de Staat en nu in portefeuille 
van de Rijksgebouwendienst. In 
de negentiende eeuw was de ruïne 
één van de eerste bouwwerken die 
in opdracht van de staat werden 
gerestaureerd en werd het het eer-
ste rijksmonument.
Per 1 januari 2013 zal de Ruïne 
waarschijnlijk voor een symbo-
lisch bedrag door het rijk aan de 
gemeente Velsen en de provincie 
Noord-Holland ter overname wor-
den aangeboden, met als voor-
naamste reden dat het Rijk van de 
onderhoudsverplichting af wil. Alle 
subsidie voor beheer wordt vanaf 1 
januari 2013 beëindigd.
"Zoals het er nu naar uitziet bete-
kent dit, dat de poort van de Ruïne, 
die altijd in maart geopend werd, 
gesloten zal blijven", vreest Sant-
poorter Piet Paree, één van de ini-
tiatiefnemers van de actiegroep. 
"Dit mag natuurlijk niet gebeuren 
en daarom moet er gezocht worden 
naar een oplossing, zodat de Ruïne 
in maart zijn poorten weer kan 
openen", vreest de bekende verha-
lenverteller.
Het actiecomité 'Te wapen voor 
Brederode' is begin oktober opge-
staan en maakt zich sterk om de 
Ruïne open te houden als openbaar 
cultureel-historisch ergoed. Een 
aantal acties is inmiddels gestart, 
waaronder een handtekeningenac-
tie. Als eerste werden de gemeente-
raadsleden van de gemeente Velsen 
gevraagd deze lijst te onderteke-
nen, wat de meeste hebben gedaan. 
Daarnaast is er een stichting 'Vrien-
den van Brederode' in oprichting.
Het belang van de Ruïne voor de 
regio is voor Paree evident. "Jaarlijks 
bezoeken duizenden toeristen de 
Ruïne als museum. In toenemende 
mate komen er scholen, zowel basis 
als voortgezet onderwijs, naar deze 
inspirerende, historische plek om 
levende geschiedenis te ondergaan. 
Eugenie van de Berg, bovenschool 
Cultuurcoördinator voor vele scho-
len in de IJmond, heeft met  subsi-

die van de provincie Noord-Holland 
leskisten en projecten ontwikkeld 
voor het onderwijs, die gretig aftrek 
vinden. Een dag op de Ruïne de 
middeleeuwen beleven, gedragen 
door de Compagnie van Brederode, 
speelt hierin een onmisbare rol. "
"Er zijn meerdere keren per jaar 
cultuurhistorische lezingen", ver-
volgt Paree. "Tevens is de Ruïne dan 
de uitvalsbasis voor excursies. "De 
ruïne is al vele jaren podium voor 
zowel muziek, theater als verhalen-
vertellers. Jaarlijks vinden er expo-
sities plaats van allerlei beeldende 
kunsten." Kees Okx kan erover mee-
praten (zie elders op deze pagina, 
-red.).

Petitie
In de gemeente Velsen liggen 
momenteel op veel plaatsen hand-
tekeningenlijsten voor het behoud 
van de Ruïne van Brederode als 
openbaar cultuurhistorisch erf-
goed. De petitie digitaal onderte-
kenen kan tekenen kan echter ook 
via de websites www.tewapenvoor-
brederode.nl en www.kasteelbre-
derode.nl. Het is de bedoeling de 
handtekeningen uiteindelijk rond 
5 december aan te bieden aan cul-
tuurgedeputeerde Elvira Sweet van 
de provincie Noord-Holland en aan 
de cultuurwethouders van Velsen 
en omliggende gemeenten. 
De actiegroep voor Brederode hoopt 
dat zij gezamenlijk naar een oplos-
sing willen zoeken om de ruïne 
openbaar toegankelijk te houden. 
"Doordat het Rijk alle rijksmonu-
menten die geen actieve overheids-
taak vervullen wil verkopen, is de 
toekomst voor Brederode grim-
mig", aldus Paree. "Hier moeten we 
met zijn allen uitkomen, deze plek 
moet een openbare plek blijven." x

'Allemaal te wapen'
Actiegroep voor behoud Brederode

De Ruïne is niet alleen van lokaal, 
maar zeker ook van regionaal en pro-
vinciaal belang. Iedereen die het daar-
mee eens is kan de petitie onderteke-
nen op www.kasteelvanbrederode.
nl  of  www.tewapenvoorbrederode.nl 
(Publiciteitsfoto).





bloemendaal - Xanthe uit groep vier 
schreef: "Als ik later Koningin ben, 
bouw ik meer natuur. Dan zijn de 
mensen blij en de dieren vrij. Als ik 
later Koningin ben heb ik veel geld, 
dan plant ik meer bomen en is het spel 
klaar. Plant boom." Dit is één van de 
meer dan 100 prachtige gedichten die 
gemaakt zijn door zestien verschil-
lende basisscholen in de gemeente 
Bloemendaal. Kinderen uit groep 1 tot 
en met 8 lieten zich inspireren door de 
natuur, maakten er een gedicht over 
en gaven die cadeau aan het Natio-
naal Park.

door Christa Warmerdam

De gedichten werden geëxposeerd 
door kunstenaar Frank Stolk tij-
dens het zomerfestival rond het 
filtergebouw op het terrein van 
bezoekerscentrum De Zandwaaier 
in Overveen. Omdat de gedichten 
zo mooi waren was het bijna onmo-
gelijk om een winnaar aan te wij-
zen. Daarom werden alle dichters 

uitgenodigd te komen kijken en 
mee te doen aan een quiz, waarin 
kennis van de natuur werd getest. 
Uiteindelijk bleken de leerlingen 
van De Paradijsvogel uit Vogelen-
zang en Schoolvereniging Aerden-
hout-Bentveld de meeste kennis te 
hebben over de natuur.
Vorige week woensdag gingen Aal-
tje Emmens-Knol, voorzitter van 
Het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land, Frank Stolk en Jan Jaap Moer-
kerk, schoolgids van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, naar 
de Schoolvereniging Aerdenhout-
Bentveld om de prijs uit te reiken. 
De voorzitter van Het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland vindt 
dat de kinderen het allemaal fan-
tastisch gedaan hebben. "Ik denk 
dat wij toch wel in een heel mooie 
omgeving wonen, maar als we niet 
zuinig zijn op de natuur dan zou 

dat wel eens kunnen veranderen", 
waarschuwt ze de kinderen. "En dat 
zou natuurlijk zonde zijn want wat 
is er nu leuker dan de natuur als je 
er ook nog kunst en gedichten over 
kunt maken."
Kunstenaar Frank Stolk heeft alle 
gedichten gelezen en is diep onder 
de indruk maar heeft toch één favo-
riet. Savannah schreef het gedicht 
'Natuur, natuur. Dolfijnen in de zee. 
Paarden in de wei. IJsje in de zomer'. 
En omdat de kunstenaar zo indruk 
is heeft hij een extra prijs, een boek 
van Roald Dahl, voor haar meege-
nomen. Een onderwerp vinden 
voor haar gedicht was voor Savan-
nah overigens niet zo moeilijk, zij is 
namelijk dol op dolfijnen en woont 
tegenover het strand. Savannah: 
"Mijn hele kamer hangt vol met 
dolfijnen, soms lijkt het wel of ik 
een aquarium lig."

'Als ik later Koningin ben,
dan bouw ik meer natuur'

Prijsuitreikingen NPZK aan basisscholen

Margriet Winkelman (tweede van rechts) neemt de prijs in ontvangst uit handen 
van Alltje Emmens-Knol. Links Jan Jaap Moerkerk en rechts kunstenaar Frank 
Stolk (Foto: Christa Warmerdam).

Kunstenaar Frank Stolk was zo onder de indruk van de inzending van Savannah 
dat hij voor haar een extra prijs had meegenomen (Foto: Christa Warmerdam).

Voordat de prijs uitgereikt wordt 
vertelt schoolgids Jan Jaap Moer-
kerk dat er in het park heel veel te 
zien is zoals bijvoorbeeld de wisen-
ten (het neefje van de Amerikaanse 
bizon). "Elk seizoen is anders en er 
is nog zoveel meer te zien, maar je 
moet wel leren."
Dat gaan de kinderen dan ook doen 
want de prijs die ze gewonnen heb-
ben is een gratis schoolexcursie in 

het Nationaal Park. Samen met Jan 
Jaap Moerkerk gaan ze binnenkort 
op pad en daar hebben ze allemaal 
wel zin in. Eén van de leerlingen 
weet al wat ze wachten staat. "Ik heb 
dat al eens gedaan met een partijtje 
en dat was hartstikke leuk".
Meer informatie over de school-
excursies is te vinden op www.np-
zuidkennmerland.nl.en www.nme-
wijzer.nl. x

heemstede - Tijdens het stormachtige 
weer zijn zondag de nodige bomen 
gesneuveld. Onder anderen een 
boom langs de Herenweg in Heem-
stede omgewaaid. Omdat de omge-
waaide boom, ter hoogte van de 
Van Merlenlaan, de weg versperde 
kwam de brandweer ter plaatse om 
de boom in stukken te zagen. Nadat 
de boom in stukken gezaagd was en 

de weg weer toegankelijkheid was, 
kon de brandweer weer terugkeren 
naar de kazerne in afwachting van 
de volgende klus. Dat was onder 
anderen 's middags in de Molen-
werfslaan, waar ook weer een 
boompje was omgewaaid. x

Bomen de klos tijdens storm

(Foto: Rowin van Diest).
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bloemendaal - Na ruim 34 jaar gewerkt 
te hebben in de kantoorboekhandel 
aan de Bloemendaalseweg, gaat ze 
nu stoppen. PapYrium-medewerkster 
Thea is bijna 67 jaar en gaat volgende 
week met pensioen. Het Weekblad 
ging nog even bij haar langs.

door Louise Leupen

Eigenlijk was Thea al een beetje met 
pensioen, want de afgelopen twee 
jaar werkte ze alleen nog maar op 
de woensdag. Voor die tijd draaide 
ze 33 uur per week. "En altijd met 
veel plezier", vertelt ze. Ooit begon 
ze in 1978, toen nog onder Trapman, 
de vorige eigenaar. Ze maakte twee 
verbouwingen mee. "De winkel was 

eerst een klein pijpenlaatje." En wij-
zend naar de voorkant van de zaak: 
"En daar aan de voor- en zijkant is 
een heel stuk bijgekomen."
Ook op technisch gebied verander-
de er veel. "Kijk, vroeger kwam er 
een vertegenwoordiger langs en dat 
is tegenwoordig haast niet meer. Nu 
bestel je per computer."

Intensief
Met de komst van de huidige eige-
naar, Peter Slofstra, kreeg ze meer 
verantwoordelijkheden. "Dat vond 
ik leuk!" In de winkel staan is 'best 

wel intensief werk'. Op vier dagen 
in de week komen er nieuwe tijd-
schriften binnen, de oude gaan 
weer terug. Er zitten soms complete 
combi-pakketten bij, of ze zijn heel 
dik, bijvoorbeeld nu het jubileum-
nummer van de 'Linda'. "Dan heb je 
best aardig wat om neer te leggen."
Hierna zal ze zich niet gaan verve-
len; Thea doet veel vrijwilligerswerk 
voor het Noord-Hollands Archief. 
En Peter Slofstra hoopt dat ze haar 
nog eens kunnen oproepen als dat 
nodig is. x

'Het was altijd gezellig'
PapYrium-medewerkster Thea met pensioen

Rechts: Thea, bezig met het afrekenen van een rol vliegerpapier. De gezellige 
contacten met klanten zorgden ervoor dat ze haar werk 34 jaar lang met heel veel 
plezier deed. Naast haar collega Martha (Foto: Louise Leupen).

haarlem/regio - Rijkswaterstaat is 
afgelopen maandag aan de slag 
gegaan op de A9 richting Amsterdam 
tussen Haarlem en de verbindings-
weg A5. Het asfalt is verouderd en de 
weg krijgt deels een nieuwe laag. Het 
verkeer krijgt te maken met minder 
beschikbare rijstroken en omleidin-
gen.

De asfalteringswerkzaamheden op 
de A9 vinden 's avonds en 's nachts 
plaats. Tijdens deze werkzaamhe-
den is de weg wel begaanbaar, maar 
zijn er minder rijstroken beschik-
baar. Het gaat om de volgende 
nachten: maandag 26 november tot 
vrijdag 30 november tussen 21.00 
en 05.00 uur, zaterdagochtend tot 
08.00 uur en maandag 3 december, 
tussen 21.00 en 05.00 uur.
Er zijn ook werkzaamheden aan 
de op- en afrit van Haarlem (N205) 
en de verbindingsweg A5 richting 
Haarlem. Tijdens deze nachten 
gelden er afsluitingen. Het verkeer 
moet rekening houden met korte 

omleidingen, deze worden met 
gele borden langs de weg aangege-
ven. De extra reistijd is ongeveer 
vijf minuten. Bij ongunstige weers-
omstandigheden kunnen de werk-
zaamheden worden opgeschoven.
Kijk voor meer informatie over 
de werkzaamheden op www.
VanAnaarBeter.nl. x

Werkzaamheden aan A9

bennebroek - Een bezoekje aan de 
kapper is voor elke vrouw een fijn 
moment, maar bij Carla's Hair Design 
in Bennebroek wordt het echt een 
'verwenmoment'. Bij binnenkomst in 
de moderne salon vallen meteen de 
romantische tinten in barokstijl op. 
De zilveren getinte omlijstingen van 
de spiegels, de lichte wanden, mooie 
belichting en de kroonluchter, alles 
past perfect bij elkaar.

door Christa Warmerdam

Het vermoeden rijst al snel dat dit 
alles door een professionele stylist 
of binnenhuisarchitect is gedaan. 
Toch is niets minder waar want de 
hele salon is een ontwerp van eige-
naresse Carla Straathof. De inrich-
ting is zo subtiel en stijlvol dat de 
ruimte aanvoelt als een warme 
huiskamer. "Dat is ook precies de 
uitstraling die ik voor ogen had toen 
ik hier begon", legt Carla uit. Carla 
runt sinds anderhalf jaar haar kap-
salon en hoewel de zaak nog niet 
lang open is, werd afgelopen week 
een nieuwe kleine studio achter de 
huidige salon in gebruik genomen. 
Ook deze salon is weer geheel in 
stijl en ruim ingericht. Carla: "De 
nieuwe salon is een speciale kleur-
studio. In de kleurstudio geven we 
onze klanten een mooie haarkleur, 
high lights, low lights of een profes-
sioneel kleuradvies. Er is namelijk 
heel veel mogelijk."
Met de kleurstudio heeft Carla een 
primeur want ze is de eerste salon 
in Bennebroek en omgeving die 
een speciale ruimte heeft voor deze 

behandelingen.
Carla en haar team maken gebruik 
van Goldwell haarverzorgingspro-
ducten voor een professioneel haar-
resultaat. Goldwell is een Duitse 
firma die door de jaren heen is uit-
gegroeid tot één van de belangrijk-
ste leveranciers van kapperscosme-
tica. Carla: "Goldwell doet er alles 
aan om in te spelen op de nieuwste 
trends en de beste verzorging van 
het haar en ontwikkelt producten 
vanuit het oogpunt van de kapper. 
Ik wil mijn klanten een ultieme 
haarverzorging bieden en met dit 
product weet ik dat het goed is."
Naast stijlen, haarverzorging en 
haardesign is het ook mogelijk om 
bij Carla's Hair Desgin de wenk-
brauwen te laten epileren en ver-
ven. Carla woont in Noordwijker-
hout maar voelt zich al helemaal 
'thuis' in Bennebroek. Carla: "Ik 
heb in korte tijd een grote klanten-
kring op weten te bouwen maar 
zit nu wel een beetje met een luxe 
probleem. Door het succes heb ik 
dringend behoefte aan een goede 
kapster die ons team wil komen 
verstreken. Dus als er een kapster 
is die dit leest dan nodig ik haar bij 
deze graag uit om langs te komen 
voor een gesprek."
Carla's Hair Design is te vinden aan 
de Bennebroekerlaan 87 in Benne-
broek, tel. 023-5842520. Kijk voor 
meer informatie op www.carlahair-
design.nl. x

Bezoek wordt verwenmoment
Carla's Hair Design in Bennebroek

Carla en haar team in de salon aan de 
Bennebroekerlaan 87 (Foto: Christa 
Warmerdam).

halfweg/regio - De Rijnlandse Boe-
zembruggen op de N200 bij Halfweg 
voldoen niet meer aan de veiligheids-
norm. Om de veiligheid te kunnen 
blijven garanderen heeft Rijkswater-
staat besloten tot een totaalverbod 
voor het vrachtverkeer op de N200 
tussen Haarlem en Amsterdam. Lijn-
bussen mogen wel over de bruggen. 
Het verbod is ingegaan op maandag 
26 november. De bruggen zijn waar-
schijnlijk binnen een half jaar weer 
beschikbaar voor vrachtverkeer.

Uit recente berekeningen is geble-
ken dat de Rijnlandse Boezembrug-
gen op de N200 tussen Haarlem en 
Amsterdam ter hoogte van Half-
weg niet aan de veiligheidsnorm 
voldoen. Eind september 2012 is 
daarom hier direct een gewichts-
beperking ingesteld voor het 

vrachtverkeer. Het ging hierbij om 
een aslastbeperking van 10 ton en 
totaalgewicht van 50 ton, met een 
uitzondering voor Lange en Zware 
Vrachtauto's (LZV's). Verkeer dat 
door deze beperking werd getrof-
fen, betrof alleen vrachtverkeer 
waarvoor een vergunning dient te 
worden aangevraagd. Uit nieuwe 
berekeningen uit november 2012 
blijkt nu dat deze ingestelde beper-
king verder zou moeten worden 
bijgesteld naar een beperking van 
aslast tot 8,5 ton met een totaal van 
34 ton.
Hierop is besloten een totaalverbod 
voor het vrachtverkeer op de N200 
in te stellen, met uitzondering van 
lijnbussen. Voor Rijkswaterstaat 
staat veiligheid voorop en de nieu-
we, verzwaarde aslastbeperking is 
voor politie moeilijk handhaafbaar. 

Tijdelijke afsluiting N200 voor al het vrachtverkeer

bloemendaal - Sinterklaas komt 
aanstaande zaterdag in Bloemen-
daal. Hij overnacht in Hotel Bleec-
ker en wordt daar rond 13.30 uur 
opgehaald. Vervolgens gaat het 
in optocht met een twintigkop-
pige Pietenband en vijftien losse 
Pieten naar het Pietenplein voor 
garage De Vlas (bij het Kerkplein. 
Daar houdt de Goedheiligman 
audiëntie. Op de terugweg wor-
den er nog cadeautjes opgehaald 
bij de winkels. Sinterklaas wordt 
rond 16.00 uur teruggebracht 
naar Hotel Bleecker. x

Sintintocht

Het vrachtverkeer kan omrijden via 
de A9, A4 en A10. De extra reistijd 
bedraagt dan maximaal 10 minu-
ten. Zodra de nieuwe Westrandweg 
(A5) open gaat (medio december 
2012), kan het vrachtverkeer ook 
omrijden via deze nieuwe route. 
De extra reistijd bedraagt dan 
maximaal 5 minuten. Mede gezien 
het belang van veiligheid, de goede 
omleidingsroutes met beperkte 
extra reistijd en de aanstaande 
openstelling van de Westrandweg, 
is besloten tot gehele afsluiting 
voor het vrachtverkeer. 
Rijkswaterstaat voert zo snel moge-
lijk reparatie uit aan de brug, om zo 
vrachtverkeer weer te kunnen toe-
laten. De verwachting is dat dit bin-
nen zes maanden is gerealiseerd. x

zandvoort - Op de meldkamer van de 
politie kwam zaterdagnacht rond 
03.45 uur een melding binnen dat 
er op de Van Lennepweg in Zand-
voort een steekpartij had plaatsge-
vonden. De melder gaf daarbij aan 
dat een persoon zwaar gewond was 
geraakt. Diverse politie-eenheden 
en twee ambulances spoedden zich 
naar de Van Lennepweg. Gezien 
de ernst van de melding werd ook 
direct het traumateam uit Amster-
dam gealarmeerd. Bij aankomst 
van de eerste politie-eenheden was 
er op de Van Lennepweg echter wei-
nig te zien. Ook in de omgeving en 
in het uitgaansgebied waren geen 

ongeregeldheden. De politie is uit-
gegaan van een valse melding. De 
hulpdiensten konden kort hierna 
dan ook onverrichter zake terug-
keren. x

Valse melding steekpartij

(Foto: Rowin van Diest).

overveen - De verkeerspolitie heeft 
op de Zeeweg tijdens een snel-
heidscontrole afgelopen zondag in 
de middaguren vijftig hardrijders 
bekeurd. De Zeeweg is een onge-
valslocatie waar de verkeerspoli-
tie regelmatig controleert, omdat 
er verkeersongevallen plaatsvin-
den met als oorzaak: te hoge snel-
heid. De hoogste snelheid bedroeg 
in het  80-kilometergedeelte 122 
kilometer per uur. Afgelopen 
maandagochtend controleerde de 
politie opnieuw op de Zeeweg, dit 
keer in het 50-kilometergedeelte. 
Van 293 voertuigen reedt meer 
dan 30% te hard. De hoogstgeme-
ten snelheid was 99 kilometer per 
uur. Tegen alle overtreders is pro-
ces verbaal opgemaakt. x

Hardrijders
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Heeft u de afgelopen maand ook zo genoten van al die prachtige kleuren 
buiten? Gouden, gele, goudbruine, bruine, doorzichtig rode. Dat waren 
de kleuren van het blad van de bomen en struiken. In prachtige combi-
naties trof je ze soms aan. Het was een prachtige herfst. Bijna een 'Indian 
Summer', alleen niet met van die lekkere temperaturen.
Regen kwam er ook genoeg naar beneden. In de vijver van onze Hof staat 
het water nu flink hoog. Het is net of oude tijden herleven. Voor 1955 
was er in de Hof geen probleem met de waterstand. Maar toen begon 
er een tijdperk van extreem lage waterstanden. Niet alleen in Thijsse's 
Hof stond de vijver 's zomers soms droog, in heel Kennemerland kwam 
dat voor. Dat kwam omdat er in de duinen veel meer water werd gewon-
nen voor de waterleiding dan er regenwater viel. Duinbeekjes droogden 
op en de vijvers van Duin en Daal en Caprera lieten hun modderige 
bodems zien.
Eerst werd het water in de duinen aangevuld met water uit de rivieren 
en het IJsselmeer. De laatste jaren wordt helemaal geen water meer 
gewonnen. Alleen nog in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en daar 
doet men dat heel verantwoord.
Vandaar dat het grondwater weer bijna op vooroorlogs peil is gekomen. 
In de Hof zullen we dat wel merken aan de begroeiing van de duinwei-
tjes. Van het voorjaar zullen de kievitsbloemen, pinksterbloemen en 
orchideetjes wel wat hoger opschuiven.
Maar dat duurt nog even. Deze maand begint de astronomische winter. 
Dat is op vrijdag 21 december om 12.11 uur. Midden op de dag. Of we 
dan sneeuw en ijs hebben - kerstmis staat immers voor de deur - weten 
we niet. Ekke Wolters maakte een mooie foto van onze vijver met op 
de achtergrond de dennenheuvel. Winter in de Hof. In de column voor 
januari kom ik er op terug.
December wordt ook heel spannend rond de bouw van ons nieuwe 
instructielokaal. Het is nog niet helemaal ingericht, maar krijgt al aar-
dig vorm. We zien met spanning uit naar de voltooiing, want eind janu-
ari, begin februari moeten de schoolkinderen er naar de vogels komen 
kijken.
Over vogels gesproken. Het is zo'n beetje traditie dat ik u iets vertel over 
het broedseizoen van het afgelopen jaar. Grote veranderingen waren er 
niet. De nijlgans, die al enige jaren een territorium in de Hof wil vestigen, 
is daar dit jaar beslist in geslaagd. Een oud kraaiennest werd bezet. Met 
jongen heb ik ze niet gezien. In de nestkasten was het ook druk. Acht 
paar koolmezen stichtten een gezin. Ze kregen in totaal 56 jongen. Een 
paartje had zelfs nog een tweede broedsel, goed voor zes jongen. Met 
de pimpelmezen ging het ook goed. Vier paartjes gingen broeden en 
kregen 32 jongen. Ook daar had een paartje een tweede broedsel, goed 
voor nog eens zeven jongen.
De holenduif wist van geen ophouden. Drie keer maar liefst begon die 
weer aan een nieuw gezin. Helaas ging het in de webcamkast niet zo 
goed. Het leek eerst zo mooi en idyllisch. De koolmees bouwde een 
prachtig nestje en legde zelfs al een ei. Helaas liet zij zich wegjagen 
door een pimpelmees. Maar die deed niets. Daardoor is het dit jaar niks 
geworden en we hadden juist zo'n mooie nieuwe kast gekregen. Maar 
niet wanhopen. Volgend jaar beter.
Deze maand kunt u fijn bezig zijn met de natuur. In uw tuin is het 
nu tijd om bomen en struiken te planten. Met vogelvoeren kan beslist 
begonnen worden. Beperk u niet alleen tot vetbollen en pindaslingers. 
Er is tegenwoordig bij de dierenwinkel een handige silo te koop. Die 
kunt u ophangen en dan vullen met zonnebloempitten. Heeft u een 
boom(pje) in de tuin, bind daar dan, goed tegen de stam gedrukt, een 
stukje spekzwoerd aan. Grote bonte specht en boomklever zullen u er 
dankbaar voor zijn.
Buiten uw tuin, en voor mensen zonder tuin, zijn er de vele Kenner-
merlandse wandelgebieden. Ze liggen in al hun pracht voor u klaar. De 
kale bomen, met hun getekende stammen en de vele soorten knoppen 
waar straks het lentegroen weer uitkomt, moet u beslist eens nader gaan 
bekijken. En vooral proberen er achter te komen welke soort het is.
Meer weten over Thijsse's Hof? Bezoek onze prachtige website: www.
thijsseshof.nl vol informatie!
Geniet van de natuur, ook in de winter.

Willem Holthuizen,

Voorzitter Thijsse's Hof. Foto: Thijsse's Hof in de winter (Ekke Wolters). x

Thijsse's Hof in December

overveen - Ieder jaar biedt het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
geïnteresseerden de gelegenheid 
om kennis te nemen van de laatste 
ontwikkelingen in het park. Tijdens 
een gratis toegankelijke informa-
tieavond belichten verschillende 
sprekers een aantal onderwerpen 
die actueel zijn en hoe de huidige 
stand van zaken is. Projecten als het 
doorgraven van de zeereep voor het 
project Noordwest Natuurkern en de 
nieuwbouw van het bezoekerscen-
trum stonden op de agenda.

door Onno van Middelkoop

Boswachter Ina Roels van PWN 
nam het voortouw en vertelde 
uitgebreid over de dagelijkse 
werkzaamheden bij het natuur-
ontwikkelingsproject Noordwest 
Natuurkern. In de zeereep, ten 
noorden van Parnassia, worden 
momenteel vijf sleuven gegraven. 
Roels vertelde hoe dat in zijn werk 
gaat en waarom hiervoor gekozen 
is. "De natuur- en de landschappe-
lijke waarde van de duingebieden 
worden versterkt door het ver-
wijderen van struiken en het sti-
muleren van verstuivingen in de 
duinen. Door verstuiving verjon-
gen de duinen, worden zij weer 
klimaatbestendig en krijgen zij 
een natuurlijker karakter. Door 
de grotere variatie krijgen karak-
teristieke planten en dieren weer 
goede kansen, zoals duinviooltjes, 
Parnassia en parelmoervlinders. 
En ontstaan er, zoals vroeger, weer 
wandelende paraboolduinen. De 
werkzaamheden zullen duren tot 
aan het broedseizoen, dan moeten 
we vier maanden het werk stilleg-
gen om daarna weer onversaagd 
verder te gaan tot eind 2013." De 
gepassioneerde Roels moest aan 
haar spreektijd worden gehouden 
om de avond niet tot in de nacht 

te laten duren...

Bezoekerscentrum
Daarna werd het ontwerp en de 
inrichting van het Nieuwe Bezoe-
kerscentrum belicht. Dirk Vlaar, 
architect van BBHD-architecten 
benadrukte de duurzaamheids-
aspecten van het ontwerp. "Zoals 
al eerder werd aangegeven is 
het ontwerp van nieuwe bezoe-
kerscentrum geïnspireerd op de 
onlangs ontdekte Merovingische 
duinboerderij; een lang en smal 
gebouw. Naast de inbedding in 
de natuurlijke omgeving heb-
ben we in het ontwerp zoveel 
mogelijk natuurlijke klimaat- en 
energiebeheerssystemen opgeno-
men. Het lange dak dat naar het 
zuidwesten staat gericht wordt 
voorzien van zonnepanelen voor 
de energievoorziening. Er wordt 
gebruik gemaakt van warmte/
koude opslag, die door een warm-
tewisselaar het gebouw redelijk 
constant op temperatuur houdt 
via de vloer- en wandverwar-
mingssystemen. Luchtverversing 
vindt plaats via sleuven in het dak, 

waardoor er een natuurlijke lucht-
stroom in het gebouw staat. En het 
regenwater wordt opgevangen en 
gebruikt in een zogenaamd 'grijs' 
watercircuit, dat bijvoorbeeld 
wordt ingezet om toiletten mee 
door te spoelen."
Margo Slot, teamleider van het 
bezoekerscentrum, vertelde over 
de tentoonstellingsruimten en de 
inrichting. Ook in de inrichting 
wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met een transparante 
en natuurlijke sfeer. Er komen 
informatie-eilanden en -schermen 
en er wordt een continue tentoon-
stelling ingericht over de vogels die 
in het gebied leven. Ook wordt er 
een winkelruimte ingericht. Kees 
Ykema, Landschapsarchitect, laat 
zien hoe het gebied rondom het 
nieuwe bezoekerscentrum er vol-
gend jaar in de herfst uit zal zien, 
wanneer het gebouw geopend 
zal worden. "We hebben zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
de natuurlijke omgeving. Zicht-
lijnen zijn geënt op de bestaan-
de structuren, de parkeerplaats 
wordt voorzien van eikenbomen, 
die 'willekeurig' over het terrein 
worden geplaatst. En de keuze om 
het centrum naar de natuur te ori-
enteren en niet naar de Zeeweg is 
ook bewust gemaakt. De beleving 
moet ook natuurlijk worden."
De avond werd afgesloten met 
een 'discussiecarrousel', waar het 
publiek vragen kon stellen aan de 
projectmedewerkers, de boswach-
ters en de ontwerpers. Kijk voor 
meer informatie over de diverse 
projecten van PWN en het Natio-
naal Park Zuid Kennemerland op 
www.np-zuidkennemerland.nl. x

Liefdesverklaring aan natuur
Jaarlijkse bezoekersavond Nationaal Park

Ina Roels begint aan haar regelrechte 
liefdesverklaring aan de natuur in de 
Kennemerduinen, door stadsecoloog 
Dik Vonk tijdens een eerdere bijeen-
komst wel eens omschreven als wat 
Haarlemmers als hun 'achtertuin' 
beschouwen (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl).

Architect Dirk Vlaar geeft tekst en uitleg over de duurzaamheidsaspecten van 
het nieuwe bezoekerscentrum (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

Margo Slot licht de inrichting van het bezoekerscentrum toe (Foto: www.ovm-
fotografie.nl). x

vogelenzang - Op dinsdag 4 decem-
ber kunnen liefhebbers van 19.00 
tot 20.30 uur op het landgoed Ley-
duin met boswachter Ron Dam van 
Landschap Noord-Holland genieten 
van de onheilspellende roep van 
bosuilen. Aanmelden (verplicht) 
kan via www.gaatumee.nl. De kos-
ten bedragen € 6,50, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen € 3,50 en kinderen tot 
12 jaar € 3,50, van Beschermers 
€ 2,50. Er wort verzameld op het 
parkeerterrein van Leyduin aan de 
Manpadslaan 1, 2114 BJ in Vogelen-
zang. Volg de Leidsevaartweg en 
neem de afslag over het spoor. x

Bosuilen
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WWW.VANDERVLUGT.NLSELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN

Kunststof kozijnen

Erkend dealer

Select Windows introduceert een 

GROEN BETAALPLAN.
Kom daarom nu naar ons en koop duurzame producten 
met een duurzaam plan, voor een duurzame toekomst!

Vraag naar de voorwaarden van onze acties.

NIEUW!

Bezoek ’ns 
onze showroom. 
Uw huis is ’t waard!

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kenne-

merland met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en 

particulieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënte-

rend juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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bloemendaal/haarlem - Een foto en een 
tekst, perfect op elkaar af gestemd, 
en op een bijzondere manier vormge-
geven, dat is waar 'Het Dichthuis' voor 
staat. Sylvia Kieft en Erica van Weel 
runnen sinds vier jaar een onderne-
ming die Visuals maakt, een combina-
tie van beeld en tekst in groot formaat 
voor aan de wand.

door Christa Warmerdam

Aan creativiteit geen gebrek bij de 
onderneemsters. Kieft is vormgeef-
ster en fotografe en Van Weel runt 
naast 'Het Dichthuis' haar eigen 
communicatiebureau 'Op de let-
ter' en studeert dit jaar af aan de 
schrijversvakschool. De verdeling 
binnen het bedrijf is dan ook duide-
lijk: Kieft fotografeert en Van Weel 
maakt de teksten.
"Bij onze eerste ontmoeting ont-
stond meteen een creatieve klik en 
hadden we zoveel ideeën  dat we 
in het begin niet wisten in welke 
vorm we het moesten gieten", legt 
Sylvia Kieft uit. "We liepen al een 
tijd rond met het idee samen iets 
te gaan doen. Voorop stond dat cre-
ativiteit op de eerste plaats moest 
komen en dat het iets moest zijn 
wat het publiek aanspreekt. Ik ben 
altijd beeldend bezig. Door mijn 

werk als fotografe voor onder ande-
re makelaars, en als vormgeefster 
ben ik altijd beeldend bezig. Ik zie 
dus ook veel interieurs. Een Visual 
op een wand geeft iets extra's aan 
het interieur, maar maakt het ook 
heel persoonlijk."
De Visuals die de dames maken zijn 
geschikt voor particulieren maar 
ook voor bedrijven. Voor Kapsalon 
Cor Cornet in Bloemendaal werd 
onder meer een passend ontwerp 
voor aan de wanden gemaakt. Van 
Weel: "Boven in de kapsalon kun-
nen mensen naar elkaar kijken 
via spiegels en dat inspireerde mij 
enorm. Als ik zoiets zie dan zie ik 
er ook meteen een tekst bij. Op de 
wand boven bij de kapsalon heb-
ben we een Visual gemaakt met 
daarop in spiegelbeeld 'Kijk haar 
nou', beneden bij de wasbakken 
'Kijk mij nou'. We proberen bij 
bedrijven altijd één element eruit 
te halen waar het bedrijf zich mee 
kan identificeren."
Bij particulieren maken Kieft en 
Van Weel de Visual zo persoonlijk 
mogelijk. Van Weel: "Sylvia maakt 
het beeldmateriaal en de opmaak, 
en dan is het zoeken naar de per-
fecte tekst. Soms zijn het een paar 
regels uit een lied of een film, maar 
ik maak ook gedichten die afge-
stemd zijn op de afbeelding. Door 
de tekst ga je anders kijken en door 
het beeld anders lezen. De combi-
natie van de tekst/beeld maakt het 
geheel sterker." 
De dames werken van uit huis en 
komen regelmatig bij elkaar om te 
brainstormen. Al pratend ontstaan 

dan de mooiste ontwerpen. De 
mogelijkheden blijken eindeloos te 
zijn en de creatieve onderneemsters 
stromen over van ideeën. Kieft: "Het 
leuke van dit vak is dat je 'out of 
the box' kunt denken. Soms staan 
we voor een wand en dan zeggen 
we meteen: 'hier zou echt dit of dat 
moeten komen'. We zijn dan allebei 
meteen enthousiast. Dat enthousi-
asme is samen met onze creativiteit 
ook onze grote drijfveer."
Een Visual van Het Dichthuis kan 
gebruikt worden in de huis-, slaap- of 
kinderkamer, een winkel, bedrijf of 
restaurant en kan in ieder gewenst 
formaat of materiaal geleverd wor-
den. De afbeelding kan op behang, 
linnen of zeil gemaakt worden. Een 
Visual van één bij twee meter is al 
verkrijgbaar vanaf € 150,-. x

"Door tekst anders kijken,
door beeld anders lezen"

 Visuals voor bedrijven en particulieren

Sylvia Kieft en Erica van Weel. "Door de tekst ga je anders kijken en door het 
beeld anders lezen. De combinatie van de tekst/beeld maakt het geheel sterker" 
(Foto: Christa Warmerdam).

(Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Zondag 2 december 
verzorgt Carmen de Haan een ver-
haallezing over 21 december: het 
einde van een lange astrologische 
periode in de oude Maya kalen-
ders. Het begin van een nieuwe tijd 
die een revolutie in bewustwor-
ding teweeg zal brengen en een 
versnelde affbrokkeling van oude 
maatschappelijke structuren. 
Voorspellingen rollen over elkaar 
heen. Wat is waar en wat niet. 
Dit vraagt bereidheid om voorbij 
persoonlijke grenzen te denken. 
Deze interactieve middag in de 
St. Raphaëlkerk aan Popellaan 1 
in Bloemendaal begint met het 
vertellen van een verhaal waarna 
de beschikbare gegevens op een 
rijtje worden gezet. Aanvang is 
14.00 uur, de toegang bedraagt € 
8,-. Kijk voor meer informatie op 
www.carmendehaan of bel 023-
5261144. x

Verhaallezing

bennebroek - Jong Nederland Ben-
nebroek is een jeugdvereniging 
die vele activiteiten organiseert 
voor de jeugd van Bennebroek en 
omgeving. De groepbijeenkom-
sten vinden plaats in de Spelonk 
aan de Schoollaan 98a in Benne-
broek. Vrijdagavond 7 december 
wordt de jaarlijkse huis-aan-huis 
hyacinten verkoopactie in Ben-
nebroek gehouden. De opbrengst 
van verkoopactie wordt gebruikt 
voor de inrichting van het club-
gebouw en de aanschaf van spel-
materiaal. Vanaf 18.15 uur komen 
vrijwilligers aan de deur met ver-
schillende kleuren hyacintenbol-
len. Elke pot bevat drie hyacinten, 
de verkoopprijs betreft € 2,50. De 
vrijwilligers kunnen zich legitime-
ren door middel van een kopie van 
de vergunning die gemeente Bloe-
mendaal voor deze verkoop heeft 
verleend. Zie ook www.jnbb.nl. x

Hyacintenverkoop

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

heemstede - Kunstenaar Han Perier 
heeft een bewogen leven achter de 
rug. Het is het verhaal van een mul-
timiljonair die gedreven door het lot 
zijn rijkdom even snel verwierf als 
verloor. Op zijn dieptepunt kwam de 
man, die geldt als de uitvinder van 
de voorloper van de bierpomp voor 
thuisgebruik, zelfs in de gevangenis 
terecht.

door Michiel Rehwinkel

Tijdens een periode van zes maan-
den in het huis van bewaring De 
Zwaag in Zwaagwesteinde waar hij 
als 'witteboorden crimineel' gedeti-
neerd zat, besloot hij het roer radi-
caal om te gooien. De kunst bood 
Perier uitkomst. Vanaf 1999 schept 
hij doek na doek, zich alleen nog 
richtend op de worsteling met 
kwast en olieverf. Ruim twaalf jaar 
na zijn wedergeboorte als kunste-
naar voelt hij zich het beste thuis bij 
impressionistisch werk, vaak met 
verrassend veel detail, kleur en een 
vleug van realisme.
Kunstliefhebber Bas Mali 'ont-
dekte' Han Perier een aantal jaren 

geleden tijdens een kunstexposi-
tie in Zandvoort. Mali besloot het 
levensverhaal en de ontwikkeling 
van Han Perier tot kunstenaar in 
het onlangs in het Singer te Laren 
gepresenteerde boek 'Los van God' 
vast te leggen. Naast 130 foto's van 
zijn schilderijen zijn in dit unieke 
kunstboek ook recepten van Perier 
- die jarenlang in Parijs verbleef en 
daar de kunst van het koken leerde 
waarderen - opgenomen.
Ter gelegenheid van de verschij-
ning van 'Los van God' schildert 
Han Perier op 1 december vanaf 
12.00 uur 'live' bij traiteur-slagerij 
Chateaubriand aan de Binnenweg 
163 in Heemstede.
Perier zal achter zijn schildersezel 
in de winkel de presentatie van 
het uitgestalde dry-aged vlees in de 
droogkast op doek vastleggen. Cha-
teaubriand bereidt ter plekke een 
selectie van de gerechtjes die in het 
boek zijn opgenomen. Ter plaatste 
aangeschafte boeken worden gesig-
neerd door de kunstenaar. Zie ook: 
www.hanperier.com. x

Kunstenaar Perier schildert 'live'
bij Chateaubriand in Heemstede

'Los van God': een bewogen verhaal

Han Perier in zijn atelier in Laren (Foto: Roelant van Santbrink).

Han Perier - Zelfportret (Publiciteits-
foto).

(Publicicteitsfoto).

bloemendaal - Surveillerende agen-
ten hebben vorige week in de 
nacht van dinsdag op woensdag op 
de Bloemendaalseweg drie man-
nen uit Litouwen aangehouden. 
Het drietal had een vaag verhaal 

over hun aanwezigheid en bleek 
inbrekerswerktuigen bij zich te 
hebben. De drie verdachten, 20, 
21 en 22 jaar, zijn verhoord. Eén 
van hen, de 20-jarige verdachte, 
is weer in vrijheid gesteld. De 
andere twee zitten nog vast voor 
onderzoek. x

Inbrekers
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PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Alfa 146 twinspark stuurbekr. lpg G3 1998 1450
BMW 316i compact stuurbekr. enz. 1994 950
Chrysler Voyager 2.5 stuurbekr. 8 persoons 1999 1950
Citroén Berlingo 1.9 diesel bestel stuurbekr. 1997 1250
Citroén Berlingo 1.9 diesel bestel met zijdeur 2001 1950
Citroen Xsara 1.6i coupé 69000km stuurbekr. 1998 1450
Citroén ZX reflex stuurbekr. 1997 750
Deawoo Lanos 4deurs stuurbekr. enz. 2000 1950
Fiat Bravo 1.4 – 12V stuurbekr. enz. 1998 850
Fiat Marea 1.6i weekend stuurbekr. enz. 1998 1450
Fiat Punto 55 electr. ramen 1998 1450
Fiat Seicento sporting electr. ramen l.m. velgen 1999 1650
Ford Escort 1.6 station LPG 1992 650
Ford Escort 1.8 t.d. diesel stuurbekr. enz. 1997 1450
Ford Escort 1.8 diesel bestel stuurbekr. 1999 1650
Ford Mondeo 2,0i station airco electr. ramen enz. 1999 1250
Kia Carnival 1,3 - 2,9 diesel personenbus 2005 1950
Mazda 323F sport stuurbekr. 1994 650
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchback stuurbekr. 1998 950
Mitsubishi Carisma 1,6 drive hb stuurbekr. enz. 2002 1650
Opel Astra 1.8i cd uitv.stuurbekr. electr. ramen enz. 1993 850
Opel Astra 1.7 diesel caravan stuurbekr. enz. 1998 450
Opel Astra x1,6 szr combi stuurbekr. LPG enz. 1996 1450
Opel Corsa 1.4 swing l.m. velgen 1999 950
Opel Corsa 1,7 diesel stuurbekr. electr. ramen 1999 1650
Opel Omega caravan automaat stuurbekr. enz. 1997 950
Opel Vectra 2.0 stuurbekr. enz. 1997 1250
Renault Espace 2,0-mpv 8 pers stuurbekr. enz. 2000 1450
Renault Megane 2,0i coupé l.m. velgen stuurbekr. 1996 950
Renault Megane 1,9 diesel mpv stuurbekr. 1998 1450
Seat Arosa 1.4 stuurbekr. 2000 1650
Volkswagen Golf cl 66kw benzine stuurbekr. enz. 1996 950
Volkswagen Golf TDI stuurbekr. enz. november 1995 1450
Volkswagen Golf variant diesel stuurbekr. enz. 1995 950
Volkswagen Golf variant tdi diesel bestel stuurbekr. 1996 950
Volvo V40 station stuurbekr. enz. 1999 1950
Volvo 460 stuurbekr. enz. 1996 950
Volvo 850 station airco stuurbekr. enz. 1995 1250 

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN WIJ NIET AAN 
ook kunt u uw oude auto-motor-boot-fiets of bromfiets inruilen

------------------------------------------------------------------------------
v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 t/m 33 tel. 023-5423906 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 
enz. tel. 023-5393990
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santpoort-noord - Op vrijdag 30 
november om 20.00 uur houden chan-
sonnière José van Waveren en pianist 
Pieter Grimbergen hun programma 
'Douce France!' ten doop in 't Mos-
terdzaadje. 'Douce France' is de titel 
van een chanson van Charles Trenet.

door Paula Blom

José van Waveren en Pieter Grim-
bergen vonden elkaar in hun geza-
menlijke liefde voor het Franse 

chanson, en voor Barbara  in het bij-
zonder. Na een beetje heen en weer 
spelen en zingen hadden ze in min-
der dan geen tijd een programma 
samengesteld. Hun samenwerking 
kwam op een bijzondere manier tot 
stand, namelijk via Facebook. Een 
nieuw duo was geboren.
José blijft trouw aan haar eigen stijl 
en zingt de melancholieke chansons 
van Barbara, en van haarzelf, maar 
ze bewandelt in dit programma 
ook nieuwe paden. Pieter heeft het 

laatromantische Franse klassieke 
lied in verbinding gesteld met het 
Franse chanson en zo krijgt Fauré 
naast Prévert en Trenet een plekje 
op het programma.
Zij verluchtigen het programma 
met - al dan niet zelfgemaakte 
- foto's die aansluiten bij de liede-
ren. Kortom, een smaakvol en ver-
rassend programma dat bij de try-
out veel lovende reacties kreeg. Het 
publiek zal verrast zijn door dit duo 
met een eigen visie op het Franse 
chanson.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Bijzondere ontmoeting
José van Waveren en Pieter Grimbergen

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Op dinsdag 4 decem-
ber is er al een kerstconcert in Haar-
lem. De Evangelische Omroep neemt 
dan het televisieprogramma Neder-
land Zingt op in de Kathedrale Basi-
liek St. Bavo. Aan deze sfeervolle 
kerstopnamen werken meerdere 
koren mee zoals de Bavocantorij 
onder leiding van Fons Ziekman, het 
Nederland Zingt Scratchkoor onder 
leiding van Harold Schonewille en 
SELA. Meewerkende musici zijn 
onder andere organist Martin Zon-
nenberg.

De EO nodigt iedereen uit om mee 
te komen zingen. Vele bekende 
en minder bekende kerstliederen 
staan op het programma. Gra-
tis kaarten zijn te reserveren via 
www.eo.nl/nederlandzingt.
Het programma Nederland Zingt 
wordt door honderdduizenden 
Nederlanders bekeken en beluis-
terd. In het programma staat het 
geestelijke lied centraal. De lie-

deren gaan over wat God heeft 
gedaan en zal gaan doen. Liederen 
van gelovige mensen in bijna alle 
omstandigheden van het leven. 
De opnamen zullen op Eerste en 
Tweede Kerstdag te zien zijn om 
09.00 uur op Nederland 2.
Op www.eo.nl/nederlandzingt 
of tijdens kantooruren via de EO 
Reserveerlijn 0900-3002130 (0,25 
cpm) kunnen de gratis toegangs-
kaarten worden gereserveerd. 
Bezoekers ontvangen bij de ingang 
een programmaboekje.
De EO hoopt op veel enthousi-
aste mensen die mee willen zin-
gen in de samenzang op dinsdag 
4 december. De aanvang is 19.45 
uur en vanaf 18.45 uur staan de 
deuren open. In verband met de 
tv-opnamen dient men voor 19.30 
uur aanwezig te zijn. Meer infor-
matie is te vinden op www.neder-
landzingt.nl. x

'Nederland Zingt Kerst'
Kathedrale Basiliek St. Bavo

(Foto: R.S.P. Fotografie © 2012).

santpoort-noord - Op zondag 2 
december om 15.00 uur treedt de uit 
Schotland afkomstige celliste Angela 
Stevenson op in 't Mosterdzaadje. Op 
haar programma staan Sigtenhorst 
Meyer, Bus, Kirchner, Escher en Hin-
demith.

door Paula Blom

"Mijn Programma 'Solo Werken 
voor Cello' is een uitdaging", licht 
Angela zelf toe "Niet alleen voor 
mij persoonlijk, maar ook voor het 
publiek dat ik wil laten horen wat 
een mooi, interessant en boeiend 
repertoire is ontstaan voor solo cello 
in de loop der eeuwen nadat Bach 
zijn solo suites componeerde."
De composities deze middag zijn 
allemaal uit de twintigste  eeuw, 
tonaal en toegankelijk.
Het  eerste werk van Bernhard van 
den Sigtenhorst Meyer is een schat 
uit de Bibliotheek van de Omroep 
(een instelling die binnenkort 
gaat verdwijnen uit de wereld van 
Nederlandse muziekcultuur, -red.). 
De componist kwam uit Den Haag, 
reisde als pianist naar Indonesië 
en zijn verblijf daar liet muzikale 
sporen achter in zijn oren. Het is 
een suite met karakter, gecompo-
neerd in de jaren '20. Het concert 
eindigt ook met een compositie 
uit die jaren van Paul Hindemith. 
Zijn stijl is meer betrokken bij de 
expressionistische ontwikkelingen 
in die dagen in Berlijn. Ze vormen 
een leuk contrast.
Daartussen zitten twee geweldige 
Nederlands werken. De jonge Jan 
Bus laat de cello op alle mogelijke 

manieren gebruiken.  En dan de niet 
te evenaren solo sonate die Rudolf 
Escher pal na de oorlog schreef. De 
Rotterdammer verloor alles tijdens 
het bombardement op de stad, 
maar met deze muziek verrijst hij 
als een Phoenix uit de as.
De celliste Angela Stevenson is al 
vanaf het begin van 't Mosterdzaad-
je een vaste gast op het podium. 
Dit jaar zonder haar pianist Bernd 
Brackman die verhinderd was. Met 
haar spel en interessante program-
ma zal het publiek een bijzonder 
celloconcert beleven.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Uitdaging op de cello
Soloprogramma met Angela Stevenson

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 2 decem-
ber geeft dr. Sabine Lichtenstein een 
lezing in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemndaal, met als thema 
Hergebruik van muziek.

Tot 1800 is een kunstwerk nog geen 
onvervreemdbaar bezit van zijn 
maker. Hoe drukker een componist 
het had, des te vaker hergebruikte 
hij zijn, of andermans, muziek. 
Johann Sebastian Bach had het in 
Leipzig enorm druk, vooral in de 
kersttijd. Gelukkig (in ieder geval 
voor hem) hoefde hij soms maar 
weinig te wijzigen om bijvoorbeeld 
zijn bruiloftsmuziek te veranderen 

in kerstmuziek.
Dr. Sabine Lichtenstein laat de aan-
wezigen, geholpen door veel inte-
ressante of grappige power point-
illustraties en mooie klinkende 
muziekfragmenten, kennismaken 
met het Leipzig van Bach, de toen-
malige lokale kerstviering, de prak-
tijk van het muzikale hergebruik, 
twee van Bachs kerstwerken en met 
een oud kerstkoraal dat eindeloos is 
hergebruikt, ook door mensen die 
er beter van hadden kunnen afblij-
ven. Zoals gebruikelijk, kan men 
na afloop vragen stellen. De lezing 
begint om 10.30 uur. Zie ook www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

Het muzikale hergebruik
Themalezing in de Kapel

bloemendaal - Op vrijdag 7 decem-
ber is er van 10.30 tot 15.30 uur 
weer een kerstbraderie in woon-
zorgcentrum De Rijp. Op deze 
braderie kunnen bezoekers onder 
anderen terecht voor een rom-
melmarkt. Om 14.00 uur treed er 
een kerstkoortje op. Ook het Rad 
van Avontuur ontbreekt niet en 
er zijn verschillende kramen met 
cadeautjes, snuisterijen en eetkra-
men waaronder een taartenbuffet 
en heerlijke soep. Woonzorgcen-
trum De Rijp ligt aan de Bloemen-
daalseweg 134 in Bloemendaal. x

Kerstbraderie
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heemstede - Weer of geen weer, ze 
slaat geen week over. Marktkoop-
vrouw Marianne Teekens staat al 
26 jaar met haar slagerskraam op 
de markt op de Valkenburgerlaan 
in Heemstede. Ze vierde afgelopen 
week haar 70ste verjaardag. Niet 
thuis met taart en bij de verwarming 
maar 'gewoon' op de markt in Heem-
stede. "Natuurlijk werk ik ook van-
daag", zegt de 70-jarige laconiek. 
"Ik sta alleen vandaag niet bij de 
slagerskraam maar met mijn schil-
derijen omdat ik ook wel eens mijn 
kunstzinnige kant wilde laten zien, 
want ik kan meer dan vlees verkopen 
hoor."

door Christa Warmerdam

Marktmeester Yolande Koning 
trakteerde de jarige woensdag 28 
november samen met plaatsver-
vangend marktmeester Cees de 
Schipper op een bloemetje en een 
mooi boek over de historie van 
Heemstede. Schipper: "Omdat ze 
zelf ook historisch is, leek ons dat 
wel een passend cadeau." Yolande 
Koning had naast de bloemen ook 
nog de felicitaties van de wethou-
ders en een persoonlijke brief van 
burgemeester Marianne Heere-
mans meegenomen.
Volgens Koning is Teekens een 
marktkoopvrouw waar mensen 
graag een eindje voor om rijden 
om iets bij haar te kopen. Koning: 
"Je zou willen dat de markt vol zou 
staan met mensen zoals zij. Ze is 

een heel kleurrijk figuur, altijd 
vrolijk en wordt heel erg gewaar-
deerd door collega's en klanten. 
Marianne verkoopt goeie en mooie 
spullen en komt uit de bekende 
oude slagersfamilie Teekens. Ze 
kent heel veel klanten bij naam en 
bijna iedereen kent haar. Ze weet 
ook precies wat voor vlees ze ver-
koopt. Ze is een echte vakvrouw 
en weet bij wijze van spreken de 
namen van de koeien waar zij het 
vlees van verkoopt."
Marianne staat behalve in Heem-
stede ook nog in Oegstgeest op de 
markt. Marianne: "Maar het liefst 
sta ik in Heemstede. Ik sta al vanaf 
het begin dat de markt hier begon, 
in Heemstede. Ik heb in Heem-
stede erg fijne collega's en de ver-
scheidenheid aan klanten maakt 
het extra leuk."
Aan stoppen denkt de 70-jarige 

nog lang niet. "Ik heb één keer 
overwogen om te stoppen en dat 
was twaalf jaar geleden met de 
invoering van de euro. Dat gedoe 
zag ik niet zitten. Ik was toen bijna 
60 jaar en dacht: 'ik heb mijn tijd 
op de markt nu wel gehad'. Maar 
ik mocht niet weg van Yolanda en 
ben toch doorgegaan. Ik denk dat 
als ik 80 jaar ben dat ik hier nog 
steeds sta, desnoods met een paar 
krukken en misschien met andere 
spullen, maar de markt in Heem-
stede kan ik voorlopig nog niet 
missen." x

Weer of geen weer, ze
slaat geen week over!

En Marianne Teekens (70) denkt nog niet aan stoppen

Marianne Teekens temidden van Yolanda Koning en Cees de Schipper. "Ik denk 
dat als ik 80 jaar ben dat ik hier nog steeds sta, desnoods met een paar krukken" 
(Foto: Christa Warmerdam).

Marianne Teekens is van meer mark-
ten thuis dan alleen het verkopen van 
vlees (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem - Maandag 10 december 
organiseert Amnesty International 
Haarlem e.o. op de Dag van de Rech-
ten van de Mens een fakkeltocht 
door het centrum van Haarlem. 
Deelnemers verzamelen om 16.45 
uur bij de Lutherse kerk aan de 
Witte Herenstraat 22 in Haarlem 
voor de fakkeltocht, die ongeveer 
een half uur in beslag zal nemen. 
Aansluitend zal, eenmaal terug 
in de Lutherse Kerk Dave Hardy, 
programmacoördinator mensen-
rechten van Amnesty Internatio-
nal Nederland, vertellen over het 
algemene programma van Neder-
lands bekendste mensenrechtenor-
ganisatie. Hij wordt ingeleid door 
Andries Tieleman, voorzitter van 
de afdeling Haarlem e.o. Journalist 
Frénk van der Linden leidt vervol-
gens een forum dat ingaat op de 
stelling 'Illegalen hebben dezelfde 
rechten al Nederlanders'. Het pro-
gramma  in de Lutherse kerk ein-
digt rond 18.45 uur. x

Fakkeltocht

zandvoort - Een 25-jarig Haar-
lemmer is zaterdagnacht aange-
houden, nadat hij een 24-jarige 
plaatsgenoot had mishandeld in 
het centrum van Zandvoort. Bij 
aankomst van politie bleek de 
24-jarige Haarlemmer gewond 
aan onder anderen zijn hoofd. De 
politie heeft een ambulance ter 
plaatse gevraagd, die de man naar 
het ziekenhuis heeft gebracht. De 
25-jarige verdachte bleek verdwe-
nen en na onderzoek in de omge-
ving zag de politie de verdachte 
in een auto stappen. Deze auto 
werd door de politie aan de kant 
gezet en de 25-jarige Haarlemmer 
werd aangehouden. De man bleek 
ernstig onder invloed van alcohol, 
had een ontbloot bovenlijf en zat 
onder uitgespuugde etensres-
ten. Hij is ingesloten voor nader 
onderzoek. x

Mishandeling

Vrede getekendVrede getekend

Nieuwe bezemsNieuwe bezems
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Uitdagend golfen op 10 minuten van Haarlem!

Par 5 / 446 meter - uitholen op 18 meter (!) hoogte
Par 4 / 375 meter - afslaan vanaf 23 meter hoogte
Par 4 / 239 meter
Par 4 / 274 meter
Géén wintergreens

In Noordwijkerhout vindt u  de perfect  onderhouden en uitdagende 
Gol� aan Tespelduyn met NGF B-Status. Op vertoon van de ledenpas van 
uw huidige gol� aan speelt u in december 2012 tegen het introduc� etarief;

9 holes   € 17,50  /  weekend: € 22,50
18 holes   € 32,50  /  weekend: € 37,50
weekend begint vrijdag om 14:00 uur

Golf & Gastvrijheid

U reserveert via: 0252 - 241333 of recep� e@tespelduyn.nl
Tespellaan 53, 2211 VT Noordwijkerhout 
Meer info: www.tespelduyn.nl

350 gra� s 

parkeerplaatsen
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aerdenhout - Begin 2011 kondigde 
eigenaar Noord Hollands Landschap 
(NHL) aan dat het van plan was een 
algeheel losloopverbod voor hon-
den in te stellen in Het Naaldenveld 
- van oudsher een populaire plek 
voor hondenbezitters. Grote paniek 
bij de baasjes, verzet en de oprich-
ting van een actie-comité. Na enkele 
bijeenkomsten en een schouw heb-
ben de partijen elkaar nu gevonden. 
Er zijn gezamenlijke gedragsregels 
opgesteld en zelfs al twee vrijwilli-

gersdagen gehouden, de laatste op 
1 december. HNL vroeg namelijk als 
tegenprestatie medewerking aan 
het onderhoud van het terrein. De 
gedragsregels zijn aangebracht, het 
algehele losloopverbod is van de 
baan en de sfeer tijdens de tweede 
snoeidag was opperbest. Het comité 

meldt daarover: "Gezien de positie-
ve stemming aan het einde van de 
ochtend heeft iedereen er weer veel 
plezier aan beleefd. (...) Het geeft je 
meer energie dan het je kost, mede 
dank zij de warme chocola die bos-
wachter Jeroen Engelhart heeft 
geschonken." x

Honden & Naaldenveld van
verzet naar samenwerking

Een opperbeste stemming tijdens de snoeidag (Foto: Francis Schennink).

bloemendaal - Je moet wel een aarts-
optimist zijn om te denken dat de dos-
siers Elswoutshoek en Gemeentelijke 
Huisvesting vlot worden afgewikkeld. 
In de aanloop naar verdere bespre-
king in commissies en de raad worden 
toezeggingen door het college niet 
nagekomen, dreigen er rechtszaken 
en loopt NOS Nieuws interviews af te 
nemen over plaatselijke integriteits-
schendingen of de schijn daarvan. 
Of het politiek een warme december-
maand wordt valt te bezien.

door Ruud Vader

Tijdens de bezinningsbijeenkomst 
op 1 november kregen de Bezorgde 
Burgers de toezegging dat partijen 
de financiële risico's van het huis-
vestingsproject op korte termijn 
nog een keer met een neutrale en 
deskundige gespreksleider zouden 
doornemen. Een maand later is daar 
nog geen datum voor geprikt en is 
nog onbekend welke deskundige 
het gesprek gaat leiden. Dat lijkt 
niet handig, althans erg kort dag, 
als de bespreking van het project 
in de commissie bestuur en mid-
delen op 11 december doorgaat. 
De Bezorgde Burgers denken al aan 
een kort geding.

In gebreke
Ook boven de aanloop naar de 
bespreking van de Overall Visie 

van de projectleider Elswoutshoek 
(EWH) hangt de dreiging van een 
kort geding. Op 3 december stelt de 
advocaat van de landgoedeigenaren 
het college in gebreke wegens het 
niet nakomen van eerder gedane 
toezeggingen over tijdelijke bewo-
ning in Het Zomerhuis. Het voert op 
dit moment te ver om dit uitvoerig 
toe te lichten. Dat geldt ook voor 
een belangrijke conclusie die het 
college heeft laten verwijderen uit 
de Overall Visie van de projectleider 
EWH - over het gezamenlijke doel 
dat de eigenaren van EWH en het 
college hebben (of hadden). In de 
versie die met de eigenaren werd 
besproken stond dit omschreven 
als: "De instandhouding van het 
landgoed met inachtneming van de 
monumentale en landschappelijke 
waarden voor een langere periode, 
daarbij is het streven een tweede 
goede woonsituatie mogelijk te 
maken op basis van huidige wet- en 
regelgeving."
Waarom dit in de definitieve ver-
sie is gecensureerd, wil wethouder 
Tames Kokke aan deze krant niet 
toelichten. Maar mocht NOS Nieuws 
er ook naar vragen dan heeft hij nog 
een herkansing. Het wordt in ieder 
geval spannend om de commissie 
en raadsvergaderingen in decem-
ber te volgen. Of het NOS Nieuws 
in de komende dagen. x

Huisvesting & Elswoutshoek:
Wet van behoud van ellende?

NOS Nieuws filmt integriteitsperikelen

overveen - Een auto is in de nacht 
van zaterdag op zondag op zijn kant 
geraakt in Overveen. De bestuur-
der, een 31-jarige man uit Amstel-
veen, reed iets voor 02.00 uur over 
de Zeeweg toen hij na een bocht 
opmerkte dat het wegdek wit van 
de hagel zag. De man hield het gas 
in maar gleed desondanks met een 
wiel in de berm waarna hij de con-
trole over zijn voertuig verloor en 
uiteindelijk op zijn kant op de weg 
tot stilstand kwam. Diverse hulp-
diensten kwamen ter plaatse. Won-

der boven wonder kwamen de twee 
inzittenden er zonder letsel vanaf. 
Een blaastest wees verder uit dat 
de bestuurder niet had gedronken. 
Agenten hebben de wagen weer op 
vier wielen geduwd en een bergings-
bedrijf heeft het voertuig later in de 
nacht opgehaald. De Zeeweg in de 
richting van Haarlem was door het 
ongeval tijdelijk afgesloten voor het 
verkeer waardoor automobilisten 
via Bentveld moesten omrijden. x

Verrast door de hagel

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - Een man heeft zon-
dagmiddag een fikse hoofdwond 
opgelopen bij een ongeval met zijn 
snorscooter. De man reed over het 
fietspad langs de Cruquiusweg in 
Heemstede toen hij met zijn voer-
tuig ten val kwam. Omstanders ver-
leende hem eerste hulp tot ambu-
lancepersoneel ter plaatse was. 
Deze hebben het hoofd van de man 

verbonden waarna hij voor verdere 
zorg is overgebracht naar het zie-
kenhuis. Een politieagent heeft de 
snorscooter van de man naar zijn 
huis gereden. Het is nog onduide-
lijk waardoor het slachtoffer ten val 
is gekomen. x

Fikse hoofdwond na val

(Foto: Michel van Bergen).

haarlem - Onder de titel 'Hemelse 
rust in Barokke sferen' geeft het 
Wings Ensemble op zondag 9 
december om 11.30 uur en om 
15.00 uur een sfeervol concert vol 
afwisseling in de Haarlemse Jans-
kerk aan de Jansstraat 40. Mezzo-
sopraan Marjolein Niels zingt op 
uitnodiging van Wings behalve de 
cantate Mi palpita il cor van Hän-
del ook enkele oorstrelende aria's 
van dezelfde componist. Celliste 
Magrita Rondeel, violiste Lonne-
ke van Straalen en fagottist Leen-
dert Booyens brengen sonates van 
Telemann, Vivaldi en Händel ten 
gehore. Het publiek wordt vooraf-
gaand aan het ochtendconcert om 
11.30 uur verwelkomd met koffie 
en een croissant en na afloop van 
het middagconcert trakteert het 
ensemble het publiek op een glas 
wijn. Kaarten kosten € 19,50 aan 
de deur en € 17,50 in de voorver-
koop. Reserveren is mogelijk via 
www.wingsensemble.nl of 06-
20392037. x

Hemelse rust in
Barokke sferen
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Wijnstrateeg.nl
“De beste wijnen voor de scherpste prijzen” 

* 100 Heerlijke kwaliteitswijnen 
* Scherpe aanbiedingen  
* Geklimatiseerd wijnpakhuis
* Proefdozen  
* Unieke partijen wijn van landwijn tot Grand Cru

Nu heerlijke wijnen met extra korting:
Wit en rood vanaf € 4,25 per fl es!
Uit Zuid-Frankrijk, Spanje en Chili.

Voor € 6,95 een 91 - punten Parker wijn!
Het team van wijnschrijver Robert Parker geeft 90 + punten 
alleen aan uitzonderlijk goede wijnen.

Wijnpakhuis: Meer en Duin 56 C, 2163 HC Lisse
Telefoon: 0252-425110 E-mail: info@wijnstrateeg.nl 

Website: www.wijnstrateeg.nl

Gratis levering inZuid Kennemerland

2008 Bodegas
Covila II Crianza

91 points
by Robert Parker
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heemstede - Het is zelfs op een drui-
lige zaterdagmiddag een hele gezel-
lige boel bij zeilvereniging NJV De 
Haven. Binnen in het clubhuis is het 
warm maar lang kunnen de junio-
ren daar niet van genieten, want de 
boten moeten worden binnenge-
haald. De jongens en meiden van de 
zeilvereniging weten precies wat ze 
moeten doen. Bestuurslid Leuny van 
der Werff: "Dat is het mooie van onze 
vereniging. Het lijkt soms een beetje 
een ongeorganiseerd zooitje maar 
omdat we onze leden vanaf het begin 
heel veel verantwoordelijkheid geven 
loopt alles perfect."

door Christa Warmerdam

NJV De Haven in Heemstede is een 
zeilvereniging voor jongens en mei-
den vanaf acht jaar. De vereniging is 
aangesloten bij Scouting Nederland 
en leidt op tot de landelijk erkende 
CWO-zeildiploma's. De vereniging 
zeilt in houten vletten en 16kwa-
draten, uniek voor een scouting ver-
eniging. Van der Werff: "We zijn op 
zoek naar nieuwe leden, bestuurs-
leden maar ook naar mensen die 
verstand hebben van zeilen en het 
onderhoud van de boten. Mannen 
of vrouwen die het leuk vinden 
om te klussen aan de boten en hun 
kennis willen doorgeven aan onze 
leden."
Bij de zeilvereniging wordt 's 
zomers natuurlijk volop gezeild 
maar ook in de wintermaanden is 

er genoeg te doen. Iedere beman-
ning onderhoudt namelijk zijn 
eigen boot. Verder is er aandacht 
voor de theorie van het zeilen en 
schiemanswerk (knopen). Het hele 
jaar door worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd zoals 
bijvoorbeeld het winterweekend, 
een boerenkoolfuif, vossenjacht en 
excursies.
Van der Werff: "Iedereen is hier wel-
kom. De kleintjes beginnen vanaf 
hun achtste jaar bij de mini's en 
varen in onze houten vletten met de 
originele, kleine zeilen en met lich-
te riemen. Ze zeilen op het Spaarne, 
de Put van Vink en de Molenplas 
onder leiding van de ministaf, elke 
zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur. 
Vanaf hun twaalfde jaar stromen 
de kinderen door naar de junioren 
en vanaf 16 jaar mogen ze naar de 
senioren."
De oudste leden (vanaf 19 jaar) kun-
nen bij de 'Oude Hap' terecht. De 
'Oude Hap' helpt bij allerlei klussen, 
organiseert evenementen en geeeft 
zeilinstructies. Ze kunnen cursussen 
volgen om zich voor te bereiden op 
het stafwerk of om te leren omgaan 
met uiteenlopende vaartuigen. Uit 
de Oude Hap wordt ook de nieuwe 
leiding gerekruteerd. Van der Werff: 
"Het unieke aan onze vereniging is 
dat onze leden zelf verantwoorde-
lijk zijn voor het onderhoud van de 
boot en het clubhuis. Op die manier 
doet iedereen heel voorzichtig met 
de boot want ze weten dat ze het 
zelf op moeten lossen of repareren 
als er iets mis gaat."
Freek van Kessel is staflid van de 
senioren. Hij geeft onder anderen 
instructies aan de leden wat er moet 
gebeuren. Op het commando 'Han-
den aan de boot en til boot' wordt 
onmiddellijk gereageerd. Behendig 
tillen de leden boot het clubhuis 
binnen. Van Kessel: "We hebben 
hier weinig regels. Het is voor leden 
een vrije keuze of ze komen of niet, 
maar afspraak is afspraak. Als je zegt 
dat je komt moet je er ook zijn. We 
willen dat iedereen zoveel mogelijk 
eigen verantwoordelijkheid draagt 
en dat de leden aan elkaar zoveel 
mogelijk kennis doorgeven. Onze 
leden leren niet alleen zeilen maar 
ook zeillessen te geven. Je kunt hier 

goed je energie kwijt want er is hier 
altijd wel wat te doen."
NJV De Haven is te vinden aan de 
Nijverheidsweg 43 in Heemstede. 
Kijk voor meer informatie of aan-
melden op www.haventje.nl of 
stuur een e-mail naar havenmees-
ter@haventje.nl. x

Weinig regels maar wel veel
eigen verantwoordelijkheid

NJV De Haven zoekt leden en vrijwilligers

Veel handen maken licht werk. NVJ De Haven is op zoek naar nieuwe leden, 
bestuursleden maar ook naar mensen die verstand hebben van zeilen en het 
onderhoud van de boten (Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Een 80-jarige auto-
mobilist uit Bloemendaal trok 
vrijdagmiddag de aandacht van 
de politie vanwege zijn onvei-
lige rijgedrag. De man reed zeer 
langzaam en stond enkele malen 
zomaar stil op de weg, waardoor 
hij het overig verkeer flink hin-
derde. Ook veroorzaakte hij 
benauwde situaties voor het tege-
moetkomende verkeer omdat hij 
steeds in het midden van de weg 
reed. Hierdoor moesten tegenlig-
gers uitwijken om een aanrijding 
te voorkomen. Toen de man zijn 
auto stopte, werd hij door de poli-
tie aangesproken. De politie heeft 
het rijbewijs van de man ingevor-
derd en melding gedaan bij het 
CBR. x

Rijbewijs kwijt

Een bij mij reeds jarenlang gevoel van onbehagen ten aanzien van de relatie 
tussen de gemeente (afdeling Ruimtelijke Beheer) en de plaatselijke (lan-
delijke?) Albert Heijn werd weer eens aangewakkerd door het plotseling 
uit de hoge hoed getoverde en niet of nauwelijks bekendgemaakte AH 
Afhaalpunt op de Cruquius.
Terecht dat de Dekamarkt naar de rechter is gestapt. De manier waarop de 
Dekamarkt indertijd de zondagopenstelling ten faveure van AH is afgepakt 
was ook op zijn minst gezegd gekunsteld te noemen.
De reeds jarenlange soap over de AH vestiging aan de Blekersvaartweg 
krijgt steeds meer het karakter van een gijzeling. Denk alleen maar aan 
de goed onderbouwde aanvraag om in de (noodlijdende) bibliotheek een 
supermarkt (toch Dirk van den Broek Deka?) te vestigen, met de moge-
lijkheid om het parkeerprobleem binnen onze gemeente voorgoed op 
te lossen, welke om dubieuze redenen werd afgewezen, onder anderen 
omdat het niet in het centrum was, alsof er sprake is van de wereldstad 
Heemstede.
Krijgt de Vomar het ook moeilijk vanwege die soap op de Blekersvaart-
weg?
De ontwikkeling op de Binnenweg/Raadhuisstraat stemt ook niet vrolijk: 
veel lege panden en een overkill aan banken. Hoge huurprijzen gekoppeld 
aan een hebberige (parkeergeld) gemeente doen het ergste vrezen voor de 
toekomst.
Om niet iedereen naar Schalkwijk of Hoofddorp weg te jagen en er niet 
helemaal een slaapstadje van te maken is er nog veel te doen op econo-
misch gebied in ons dorp. Toch een dankbare taak, College.

Ruud Prins x

Een gevoel van onbehagen

haarlem - Van donderdag 13 tot en 
met zondag 16 december, houdt 
de Stadsibliotheek Haarlem e.o. 
tijdens openingsuren een grote 
verkoop van afgeschreven boe-
ken, waaronder jeugdboeken. De 
verkoop vindt plaats in de Doelen-
zaal van Bibliotheek Centrum aan 
de Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 

Ook niet-leden zijn welkom. Naast 
boeken zijn er ook andere materi-
alen te koop zoals cd's en dvd's. 
Alles gaat weg tegen bodemprij-
zen en de prijzen dalen per dag: 
donderdag is alles € 3,-. Op vrij-
dag € 2,- en zaterdag en zondag 
ten slotte € 1, - per stuk. Kijk voor 
meer informatie op www.biblio-
theekhaarlem.nl. x

Boekverkoop
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bentveld/zandvoort - Op 22 novem-
ber maakte het college bekend dat 
het afwijkt van het advies van de 
bezwaarschriften commissie om 
het besluit voor intrekking van 
de vergunning voor het hek onge-
daan te maken. Om verschillende 
redenen voelt het college daar 
niets voor en blijft de vergun-
ning gewoon ingetrokken. Op dit 
uitzonderlijke besluit wordt heel 
verschillend gereageerd.

door Ruud Vader

De commissie had gesteld dat 
het college tijdens de aanvraag 
van de vergunning bekend had 
kunnen zijn met het werk van 
de kunstenaars en op de hoog-
te had kunnen zijn van de erf-
dienstbaarheid die op het per-
ceel rust. Maar het college meent 
dat de commissie deze punten 
niet heeft onderbouwd en ziet 
niet in hoe zij van beide zaken 
op de hoogte had kunnen zijn. 
Het college vindt dat aanvrager 
Bakker daar bij het indienen van 
de aanvraag informatie over had 
moeten geven. Het afwijken van 
een commissie advies is overi-
gens uitzonderlijk. Bij 359 uitge-
brachte adviezen in de periode 
2009-2011 is het college slechts 
in 9 gevallen contrair gegaan.

Erfdienstbaarheid
Toen de commissie gehakt 
maakte van het collegebesluit 
om de vergunning in te trekken, 
schreef raadslid Jerry Kramer 
(VVD) op zijn weblog: "Volgens 
de commissie bakt het college 
er helemaal niets van en verzui-
men ze in hun taak om bouwver-
gunningen goed te toetsen. Met 
andere woorden ze verdienen 
een brevet van onvermogen." Op 
het collegebesluit om af te wij-
ken van het commissie advies 
geeft hij geen weblogreactie. 
Maar hij wil wel reageren op 
onze vraag daarover. Kramer: "Ik 

vind het goed dat het college er 
alles aan doet (en heeft gedaan) 
om de bouw van dit omstreden 
kunstwerk tegen te houden. Mis-
schien is het tegen beter weten 
in, maar ze kunnen zich achter-
af nooit voor de kop slaan dat 
ze het niet hebben geprobeerd. 
Wanneer het college in de ver-
onderstelling is, dat hen niets te 
verwijten valt, moeten ze zeker 
de vergunning ingetrokken 
houden. Het blijft een arbitraire 
aangelegenheid, waar de rechter 
uiteindelijk een uitspraak over 
mag doen. Het balletje ligt nu 
weer bij Bakker."
Ook de buren, die grote bezwa-
ren hadden tegen het voorgeno-
men hek, reageren. Namens hen 
zegt Gerard Post: "Onze reactie 
is dat het niet in het geding is 
dat er op het perceel, waarvoor 
de bouwvergunning is terugge-
trokken, een erfdienstbaarheid 
rust. Dit houdt dus in dat er op 
die plek niet gebouwd mag wor-
den, met of zonder bouwvergun-
ning. Te betreuren blijft dat Bak-
ker de mooie zichtlijn vanaf de 
Zandvoorterweg naar het huis 
Groot Bentveld volledig heeft 
vernietigd door het plaatsen 
van een dubbele rij coniferen. 
Nog in de in juni 2010 afgege-
ven bouwvergunning stelt B & 
W Zandvoort dat het kunstwerk 
dusdanig open zou moeten zijn 
dat de zichtlijn niet belemmerd 
wordt. Het College is kennelijk 
niet bevoegd om de nu geplaats-
te rij coniferen te doen verwij-
deren." x
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Zonder twijfel naar 
de Eifel!

109Heerlijk genieten in een van de mooiste 
en meest romantische natuurgebieden 
van Duitsland: de Eifel. Niet te ver van 
huis en toch een heel andere wereld!
Geniet nu van de prachtige herfst-
kleuren! Of maak een fraaie winterwan-
deling door de bossen en de karak-
teristieke vulkanische meertjes, de 
‘Maaren’. Ook cultureel valt er in de 
omgeving veel moois te zien, van kerken, 
kloosters en kastelen tot sfeervolle 
stadjes, zoals Monschau (ca. 20 km) met 
z’n schilderachtige vakwerkhuisjes.

Uw verblijf
Hotel Sonnenhof ligt in Einruhr in het hart van 
de Eifel aan de rivier de Rur, aan de rand van 
Nationalpark Eifel. U kunt eenvoudig de Eifel 
ontdekken vanuit het hotel. Wandel bijvoorbeeld 
een etappe van de beroemde ‘Eifelsteig’. Het 
hotel beschikt over een restaurant. Uw kamer 
heeft een badkamer met bad of douche, toilet, 
satelliet-tv, radio. Sommige kamers hebben een 
balkon.

Inbegrepen
• 3x overnachting met ontbijt
• 3x diner
• welkomstdrankje
• 1x kopie wandelkaart
• gratis parkeren

Prijzen   
04/12-31/03 109

Kinderkorting (bij 2 volbetalen-
den op de kamer, max. 1): 
Kind t/m 11 jaar: gratis

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reser-
veringskosten, toeristen-
belasting en kosten 
calamiteitenfonds.

4-daags arrangement Hotel 
Sonnenhof, Duitsland
zoek & boekcode 41329

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 41329 
of ga langs bij één van de reisbureaus van 
VakantieXperts.

Vergunning voor omstreden hek
Groot Bentveld blijft ingetrokken

Uiteenlopende reacties en pleidooi voor vrijheid van kunst

Henk Schell (zie apart kader hier-
naast) verwijst naar 'entartete' 
kunst. In 1937 haalden de Nazi's dat 
soort kunst uit musea en richtten er 
een reizende tentoonstelling mee 
in. In 1939 werd een deel daarvan 
geveild, de rest werd verbrand. Met 
de veilingopbrengst werd 'echte 
Arische' kunst aangekocht. (Archief 
illustratie).

bennebroek - Uit Bennebroek komt een ander geluid met betrekking tot 
het omstreden hek. Het is van raadslid Henk Schell (PvdA Bloemendaal), 
die op persoonlijke titel schrijft:

"Burgemeester en wethouders van Zandvoort willen niet dat het 
'Buchenwaldhek' wordt geplaatst. Zij 'overrulen' daarmee het advies van 
de bezwarencommissie. Die zou zich ten onrechte niet hebben gebogen 
over de betekenis van het kunstwerk én bovendien de maatschappelijke 
onrust ten onrechte niet hebben meegewogen. Volgens mij bevinden wij 
ons hierbij op een vervaarlijk hellend vlak - een overheid die gaat bepa-
len welke kunstuitingen zijn toegestaan en welke niet. In die inktzwarte 
periode, waarnaar het kunstwerk indringend verwijst, wisten de macht-
hebbers 'feilloos' aan te geven welke kunst naar hun mening 'entartet' 
was. Ook de kunstuitingen in voormalige oostbloklanden waren gebon-
den aan maatschappelijke normen, die van overheidswege werden 
vastgesteld en vervolgens afgedwongen. Natuurlijk kunnen er regels zijn 
voor uitingen in de openbare ruimte; die zijn er ook in voldoende mate. 
In dit geval echter treedt de overheid in de beoordeling van de intrin-
sieke waarde van het kunstwerk en daarvoor bestaan - gelukkig! - geen 
regels. Kunstuitingen hoeven niet 'braaf' en alleen maar esthetisch te 
zijn, zoals deze zijn er meer dan genoeg in de openbare ruimte van onze 
regio. Kunst mag schuren, emoties oproepen, maatschappelijke 'state-
ments' maken. Kunst verdient een liberale houding, die in de genen zou 
moeten zitten van onze lokale overheden."
Schell zit met deze opvatting dicht bij de aanvankelijke mening van bur-
gemeester Niek Meijer. Die erkende in december 2011 dat mensen door 
het hek een associatie kunnen hebben aan Buchenwald, maar stelde 
ook dat het een ieder vrij staat om op eigen terrein kunstwerken te plaat-
sen, of die nou mooi, lelijk of afstotelijk worden gevonden. Mensen die 
Bakker kennen verwachten dat hij ook weer tegen het laatste collegebe-
sluit in beroep zal gaan.

Ruud Vader x

Kunstuitingen hoeven niet 'braaf'
en alleen maar esthetisch te zijn

overveen/santpoort - Er is goed nieuws 
en minder goed nieuws als je door Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland wilt fietsen 
en wandelen. De fietsverbinding tussen 
Duin en Kruidberg en de Kennemerdui-
nen is weer open. De rest van het fiets-
pad, van die kruising ('De Doorbraak') tot 
strandopgang Duin en Kruidberg, blijft 
echter tot in januari dicht.

Wandelaars kunnen strandopgang 
Duin en Kruidberg via de Koningsweg 
bereiken. Fietsers kunnen bij strandop-
gang Parnassia terecht.
Er is vanaf de kruising De Doorbraak 
tot de strandopgang Duin en Kruidberg 
nieuwe wegverharding aangebracht. 
Door de lage temperaturen droogt het 
beton slechts langzaam en kan pas na 
de kerstdagen de laatste afwerking 
gedaan worden. Tot die tijd is het niet 
veilig om het open te stellen voor fiet-
sers. Wandelaars kunnen over circa 
twee weken wel weer gebruik maken 

van het smalle wandelpaadje dat gro-
tendeels langs het fietspad loopt (de 
blauwe route).
"De afsluiting voor de hele maand 
december is een tegenvaller, want we 
dachten dat het eerder weer open zou 
kunnen", aldus boswachter Jowien 
van der Vegte. "We kijken uit naar het 
moment dat het pad af is en we een 
prettige nieuwe verharding hebben."
De fietsroutes door het Nationaal Park 
van IJmuiden naar Santpoort en van 
IJmuiden/ Santpoort naar Bloemen-
daal zijn gewoon open. Fietsen naar 
Parnassia kan nu alleen via het Vogel-
meer, omdat ook bij strandopgang 
Kattendel gewerkt wordt.
De werkzaamheden horen bij het 
project Noordwest Natuurkern, wat 
onderdeel is van het grote duinherstel-
project Dutch Dune Revival. Dit wordt 
gefinancierd door Europa (LIFE+), pro-
vincie Noord-Holland, PWN en Natuur-
monumenten. x

Goed nieuws - slecht nieuws
Fietspad Duin en Kruidberg

Door de lage temperaturen droogt het beton slechts langzaam (Foto: Natuurmonu-
menten).
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

www.fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444



bennebroek - De Stichting Tentoonstel-
lingen Bennebroek organiseert een 
expositie van twee kunstenaressen. 
Ellen Kuijl, glaskunstenares uit Zand-
voort en Nicoline van Dalen schilderes 
uit Heemstede. Het thema voor deze 
expositie is 'Two to tango'.

Nicoline van Dalen werkt met acryl-
verf op doek of paneel, soms in 
opdracht. Haar inspiratie vindt zij 
in het alledaagse. Het kijken en ver-
volgens het schilderen fascineert 
haar. De oorspronkelijke en veel-
zijdige onderwerpen zijn kleurrijk 
en stralen kracht uit. Haar schilde-
rijen zijn figuratief/realistisch. Voor 
haar betekent schilderen in de ban 
komen van een onderwerp, de kleu-
ren en de compositie. Haar positie-
ve instelling in het leven probeert 
zij ook op het doek uit te drukken. 
Zie ook www.nr-art.nl.
Ellen Kuijl werkt in De Smederij in 
het hart van Zandvoort. De sfeer van 
de voormalige smederij (haar ate-
lier Akwaaba), past bij haar werk; 
rustieke metalen objecten waarin 
zij gefused glas verwerkt. De aard-
se uitstraling van het metaal en de 
kleurige glaselementen maken de 
objecten in balans. Voor haar siera-
den gebruikt ze dichroic glas. Door 
de veranderende weerkaatsing van 
lichtinval bij dit glas is dit materi-
aal een vanzelfsprekende keuze in 
haar sieraden. De drager/draagster 
beweegt, de lichtinval verandert en 

het sieraad leeft intens. Ellen werkt 
ook in opdracht en geeft work-
shops. Meer informatie is te vinden 
op www.glaskunst-ellenkuijl.nl.
Van 7 december tot en met 5 febru-
ari 2013 is het werk van 'Two to 
tango' bewonderen in het voor-
malige gemeentehuis aan de Ben-
nebroekerlaan 5 in Bennebroek op 
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur 
en op woensdag ook van 13.30 tot 
16.30 uur. De officiële opening van 
de tentoonstelling is op 6  december 
om 20.15 uur. De spreekster is drs. 
Liselot de Jong. x
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heemstede - "Ik ben een groot fan van 
u", zegt een vrouw tegen Han Perier. 
Het is voor de klanten van Chateaubri-
and een welkome verrassing om een 
kunstenaar en een schrijver tegen 
te komen bij hun slager. Afgelopen 
zaterdag schilderde Perier 'live' bij 
traiteur-slagerij Chateaubriand in 
Heemstede. Ook was schrijver Bas 
Mali van het boek 'Los van God' aan-
wezig.

door Christa Warmerdam

Perier heeft zich bij Chateaubri-
and in Heemstede duidelijk laten 
inspireren door het aanwezige 
vlees. Perier: "Ik ben een gepas-
sioneerd vleesfanaat. De vormen 
en kleuren van vlees zijn zo mooi. 
Een ribeye bijvoorbeeld is prach-
tig om te zien en lijkt op het doek 
zelfs een beetje op een koe. Als 
ik een mooi stuk vlees zie raak 
ik meteen geïnspireerd en ga 
aan de slag. Ik schilder niet met 
vooropgezet plan maar laat het 
gebeuren. Ik ben niet iemand die 
een vast pad volgt maar ga mijn 
eigen weg in de kunst. Ik schilder 
graag en veel buiten en vind dat de 
combinatie smaak en kunst goed 
klopt. Ik maak moderne kunst en 
iedereen mag er in zien wat hij of 
zij wil."
Kunstliefhebber Bas Mali 'ont-
dekte' Han Perier een aantal jaar 

geleden tijdens een kunstexposi-
tie in Zandvoort. Mali besloot het 
levensverhaal en de ontwikkeling 
van Han Perier tot kunstenaar in 
het onlangs in het Singer in Laren 
gepresenteerde boek 'Los van God' 
vast te leggen. Kunstenaar Han 
Perier is geboren op 2 april 1952 
in Eemnes en heeft een bewogen 
leven achter de rug. Het is het ver-
haal van een multimiljonair die 
gedreven door het lot zijn rijkdom 
even snel verwierf als verloor. Op 
zijn dieptepunt kwam de man, die 
geldt als de uitvinder van de voor-
loper van de bierpomp voor thuis-
gebruik, zelfs in de gevangenis 
terecht. Tijdens een periode van 
zes maanden in het huis van bewa-
ring De Zwaag in Zwaagwesteinde 
waar hij als 'witteboorden crimi-
neel' gedetineerd zat, besloot hij 
het roer radicaal om te gooien. Hij 
is kunstenaar geworden.
Periers favoriete stijl is te omschrij-
ven als impressionistisch met een 
vleug realisme. Hij houdt veel van 
kleur en heeft oog voor detail. 
Het idee om het boek te presente-
ren en de schilder samen te laten 
komen bij Chateaubriand kwam 
van Bas Mali. Bedrijfsleider van 
Chateaubriand, Johan van Uden: 
"Bas woont in Aerdenhout en 

komt hier regelmatig in de win-
kel. We hadden twee jaar geleden 
al afgesproken dat als het boek af 
zou zijn, hij hier samen met Han 
Perier zou komen."
Naast 130 foto's van zijn schilde-
rijen zijn in het unieke kunstboek 
ook recepten van Perier, die jaren-
lang in Parijs verbleef en daar de 
kunst van het koken leerde waar-
deren, opgenomen. Het boek 'Los 
van God' is voor € 49,95 te koop bij 
Chateaubriand aan de Binnenweg 
163 in Heemstede, bij de boekhan-
del en via www.hanperier.com. x

Smaak en kunst
Kunstenaar Han Perier bij Chateaubriand

Han Perier en Bas Mali bij de entree van Chateuabriand aan de Heemsteedse 
Binnenweg (Foto: Christa Warmerdam).

It takes Two to tango
Schilderijen en glaskunst

Werk van Ellen Kuijl: aards en kleurig (Publiciteitsfoto).

'Rembrandt', een impressie van de 
stijl van Nicoline van Dalen (Publici-
teitsfoto).

bennebroek - Op vrijdag 14 december 
organiseert de afdeling Groei & Bloei 
- Bennebroek haar laatste lezing in 
2012. Bert Vermeijden geeft deze 
avond een presentatie van zijn tui-
nenreis naar Japan, die hij in de herfst 
van 2010 heeft gemaakt.

Deze reis voerde hem langs de mooi-
ste tuinen op de route van Osaka 
naar Kyoto. Tuinen met namen als 
Tenryu-in, Kinkaku-ji, Saiho-zenji 
en Daitoku-ji; namen die de Neder-
lander niet veel zeggen maar voor 
Japanners heilig zijn, omdat de tui-
nen in veel gevallen rond tempels 
zijn gesitueerd. Natuurlijk komt de 
pracht van de zo fraai verkleurende 
Japanse esdoorns ruimschoots aan 
bod. Er is echter ook aandacht voor 
andere zaken, zoals een kijk op het 
dagelijks leven van de bevolking, de 
natuur en de cultuur. 
De avond wordt gehouden in Het 

Trefpunt van de Protestantse Kerk 
aan het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek. Aanvang is 20.00 uur en 
de entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. Zie ook 
www.bennebroek.groei.nl. x

Voor Japanners heilig
Tuinlezing door Bert Vermeijden

(Foto: Bert Vermeijden).

heemstede - Van 4 december tot en met 
24 januari is er een verrassende expo-
sitie met veelzijdig werk te zien van 
Guus Coene. Hij beeldhouwt al een 
tiental jaren. Voor zijn pensionering 
was hij docent beeldend op een mid-
delbare school in Amsterdam.

Nu er meer vrije tijd is, heeft Coene 
zich ook toegelegd op schilderijen 
en het maken van bronsjes. Hij 
maakt beelden van gestyleerde tor-
so's in verschillende soorten mar-
mer. Daarnaast ontstaan uit brok-
ken marmer ook abstractere ran-
kere vormen, die aan alle kanten 
spannend om naar te kijken zijn.
Zijn schilderijen in olieverf zijn 
zowel binnenlandse als buiten-
landse landschappen met architec-
tonische elementen in mediterrane 
kleuren. De bronsjes stellen veelal 
vogeltjes voor.

De openingstijden zijn van maan-
dag tot en met donderdag van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 
tot 13.00 uur. x

Schilderijen en bronsjes

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Jong Nederland is een 
jeugdvereniging die vele activitei-
ten organiseert voor de jeugd. Op 
vrijdagavond 14 december zijn 
alle jongeren van 12 jaar en ouder 
van 19.30 tot 21.30 uur welkom in 
de Spelonk aan de Schoollaan 98a 
in Bennebroek om kerststukjes te 
maken. Op zaterdag 15 december 
zijn alle kinderen van 6 tot en 
met 11 jaar welkom. Van 14.00 tot 
15.30 uur is het dan hun beurt om 
prachtige kerststukjes te maken 
en om met diverse materialen 
verschillende kerstversieringen 
te maken. Jeugdvereniging Jong 
Nederland zorgt ervoor dat er vol-
doende groene takken en kerst-
materialen aanwezig zijn en zal 
de kinderen helpen bij het knut-
selen. Deelname is gratis. Zie ook 
www.jnbb.nl. x

Kerstactiviteit
voor de jeugd

heemstede - Op zondagmiddag 9 
december verzorgt Nop Maas bij 
Boekhandel Blokker aan de Bin-
nenweg 138 in Heemstede over 
zijn derde deel van de biografie 
van Gerard Reve. Met dit derde 
deel sluit Nop Maas de biografie 
over Reve af en na twee eerdere 
avonden bij Boekhandel Blokker 
over deel 1 en deel 2, mag zijn 
verhaal over deel 3 uiteraard niet 
ontbreken. Aanvang is 14. 00 uur, 
de toegang bedraagt € 5,-. Reser-
veren gewenst, tel. 023-5282472. 
Zie ook www.boekhandelblokker.
nl. x

Lezing Nop Maas
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heemstede - Maandagochtend 3 
december, 09.00 uur. Het sneeuwt en 
het gemeentehuis van Heemstede ligt 
er sprookjesachtig bij. In de raadszaal 
verzamelen zich medewerkers van 
Paswerk en bestuurders en ambte-
naren van de gemeente Heemstede. 
Op een tafeltje staat een grote taart 
klaar met het opschrift 'Op een fijne 
samenwerking'. Burgemeester Mari-
anne Heeremans neemt het woord en 
"heet iedereen graag welkom in een 
omgeving die zij zelf als fijn en warm 
ervaart."

door Onno van Middelkoop

Met ingang van december gaan 
medewerkers van Paswerk de 
huidige gemeentelijke panden, 
bestaande uit het raadhuis, de 
gemeentewerf, de bibliotheek en 
twee gymzalen, schoonhouden. Na 
de Europese aanbesteding van de 
gemeente Heemstede, met voorbe-
houd aan een Sociale Werkplaatsor-
ganisatie, is het werk gegund aan 
Paswerk. Cees Boon, directeur van 

Paswerk, is natuurlijk blij met het 
gegunde contract. Na zijn toespraak 
werd overgegaan tot de officiële 
ondertekening van het contract, 
dat een duur van zes jaar heeft.
Gemeentesecretaris Willem van 
den Berg heette alle medewerkers 
van de schoonmaakdienst, ook die 
van schoonmaakbedrijf De Spiegel 

uit Haarlem, hartelijk welkom. De 
medewerkers van Paswerk werken 
niet in de avonduren, zij werken 's 
morgens vanaf 07.00 uur en doen 
zoveel mogelijk schoonmaakwerk. 
Werkzaamheden na 17.00 uur wor-
den uitgevoerd door De Spiegel. 
"Alle ambtenaren van de gemeente 
wordt gevraagd om de eed of gelofte 
af te leggen. Omdat wij als organi-
satie ook veel werken met stagiai-
res en derde partijen, wil ik jullie 
vragen om de eed of gelofte ook 
af te leggen. Niet nu, maar straks 
even in een aparte kamer. Dat bete-
kent dat jullie wordt gevraagd om 
bepaalde gedragsregels in acht te 
nemen en ook geheimhouding 
betrachten met betrekking tot de 
gemeentelijke zaken. Daarnaast wil 
ik benadrukken dat de gemeente 
Heemstede mede-initiatiefnemer 
is van Paswerk. Dus past het ook te 
zeggen: Welkom thuis!" x

Nieuwe bezems bij de
gemeente Heemstede

Paswerk haalt zesjarig contract binnen

Burgemeester Marianne Heeremans en directeur Cees Boon van Paswerk zetten 
hun handtekening onder het contract (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Terwijl de medewerkers binnen in een 
afzonderlijke ruimte de eed afleggen, 
dient zich buiten het nodige veegwerk 
aan. Maar dat is weer voor een andere 
dienst (Foto: www.ovmfotografie.nl).

overveen - Donderdag 22 november is 
het officiële startsein gegeven voor 
de nieuwbouw van het bezoekers-
centrum voor Het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland. Het oude bezoekers-
centrum, De Zandwaaier, behoort tot 
de boedel van het door projectontwik-
kelaar CoBraspen gekochte perceel 
met opstallen en dient leeg te worden 
opgeleverd.

door Onno van Middelkoop

Daarnaast was De Zandwaaier 
eigenlijk te groot en ook erg begro-
telijk voor de exploitanten. Het 
nieuwe bezoekerscentrum wordt 
geheel in stijl van de moderne tijd 
gebouwd, onder architectuur die is 
geïnspireerd op de Merovingische 
boerderij die enkele jaren geleden 
door archeologen werd ontdekt in 
de duinen.
Genodigden en geïnteresseerden, 
waaronder Bloemendaalse wethou-
ders Annemieke Schep en Tames 
Kokke, verzamelden zich eerst in 
het 'oude' bezoekerscentrum. Van 
daaruit werd de korte wandelling 
afgelegd naar het begin van het 
Koevlak, waar het bouwbord voor 
de nieuwbouw nog verhuld stond 
opgesteld. PWN manager Natuur 
& Recreatie Sjakel van Wesemael 
hield daar haar welkomstwoord 
en toespraak over de noodzaak en 
voordelen van het nieuwe bezoe-
kerscentrum.
Namens Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland hield voorzitter Aaltje 
Emmens-Knol ook een korte toe-
spraak, waarna zij samen het offi-

ciële startsein voor de bouw gaven. 
Dat deden zij door het stuk textiel 
dat over het bouwbord was aan-
gebracht, te verwijderen. Dit was 
tevens de bekendmaking van de 
nieuwe naam van het bezoekers-
centrum: 'De Kennemerduinen'. 
Opdrachtgever is PWN, architecten-
bureau BBHD heeft het duurzame 
ontwerp gemaakt. De aannemer is 
BAM, de installatietechniek komt 
voor rekening van Technion. 
Na de toespraken en de 'onthulling' 
van het bouwbord was het tijd voor 
het befaamde kopje 'PWN-chocola-
demelk' op de bouwplaats, deze 
keer zonder het scheutje rum. Er 
lag nog een avondprogramma te 
wachten… x

Van Zandwaaier naar
'de Kennemerduinen'

Start nieuwbouw Bezoekerscentrum

Voorzitter Aaltje Emmens-Knol en PWN manager Natuur & Recreatie Sjakel van 
Wesemael speechen vanaf de laadbak van één van de PWN pick ups onder aan-
dachtig luisterend oor van onder meer de boswachters (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl).

Het zojuist onthulde bouwbord (Foto: 
www.ovmfotografie.nl).

heemstede - The Vintage Store (TVS) 
is een hippe trendy recycle en kring-
loop winkel. De sfeer die de winkel 
uitstraalt is een mengeling van 
retro, Vintage, recycle en kringloop 
door elkaar heen. Alle artikelgroe-
pen zijn overzichtelijk, gestyled en 
sfeervol neergezet. Het goede van 
gisteren, vandaag terug te vinden 
in The Vintage Store. Dat is waar de 
winkel voor staat.

Ook verkoopt TVS (outlet) meu-
belen in de meest uiteenlopende 
stijlen en kwaliteiten. Van nieuw 
(outlet), antiek tot design en alles 
daar tussenin. De kleding afde-
ling is prominent aanwezig, met 
kleding in elk genre voor zowel 

jong als oud, trendy hip, klassiek 
en uiteraard in vintage-style. Ook 
textiel, speelgoed, meubels enzo-
voorts wordt een tweede leven 
gegund. "Hiermee zorgen we 
gezamenlijk voor een verminde-
ring van CO2 uitstoot, verlengen 

Het goede van gisteren,
vandaag weer te vinden

The Vintage Store in Heemstede

(Publiciteitsfoto).

overveen - Sinds 1979 is Azalea hove-
niersbedrijf en kwekerij, gevestigd 
aan de Bloemendaalseweg 185a in 
Overveen, een begrip in Overveen en 
omgeving. De gebroeders Ton en Leo 
Captein hebben van hun hobby hun 
werk gemaakt en doen dit nog steeds 
met veel enthousiasme.

Samen met een team van trouwe 
medewerkers wordt bij particu-
lieren en bedrijven de tuin onder-
houden. Ook kan een tuin volledig 
aangelegd of veranderd worden. 
Hieraan vooraf gaat altijd een ori-
enterend gesprek, waarbij veel 
aandacht is voor de persoonlijke 
leefomstandigheden, de wensen 
qua beplanting en verharding, de 
lichtval en de aanwezige beplan-
ting die men wenst te behouden. 
Kwekerij Azalea is daarbij een 
handig hulpmiddel, ook om op 
je gemak rond te wandelen en 

het assortiment te bekijken. De 
medewerkers vertellen graag over 
de vele soorten hagen, vaste plan-
ten, bomen en heesters, coniferen, 
fruitbomen en -struiken.
De inrit van de kwekerij is aan 
de Bloemendaalseweg, naast 
villa Buytentwist, tegenover het 
Gemeentehuis van Bloemendaal. 
Het is even zoeken, maar dan staat 
je ook een verrassing te wachten: 
Op het meest landelijke plekje in 
Overveen kan men met alle vragen 
op tuingebied terecht. In de mooie, 
nostalgische schuur kunnen 
bezoekers even genieten van een 
kop koffie of thee en aanstaande 
zaterdag is er een verrassing voor 
de kinderen. Ter gelegenheid van 
de feestelijke opening hebben is 
er de gehele maand december een 
mooie aanbieding en zaterdag 8 
december tevens korting op kerst-
bomen. x

Heropening kwekerij Azalea we de levensduur en bieden we de 
goederen te koop aan tegen een 
meer dan redelijke prijs."
Naast een kleine vaste groep 
medewerkers wordt The Vintage 
Store gerund door een zevental 
gedetacheerde medewerkers van 
Paswerk. Een aantal mensen loopt 
sociale stage.
TVS organiseert in de winkel diver-
se vele activiteiten. Zo is er zater-
dag 8 december een workshop 
kandelaars maken van 10.30 tot 
12.00 uur. Kosten hiervoor bedra-
gen € 9,95. Op deze zaterdag is er 
tevens een optreden om 15.00 uur 
van musical Theater groep R. van 
Nunen.
The Vintage Store is te vinden 
aan de Cruquiusweg 37a in Heem-
stede. De winkel is gelegen naast 
De Meerlanden en het sportpark 
van HBC. De winkel is te bereiken 
via 023-7600477 (winkel) en 023-
7600440 (logistiek). Zie ook www.
thevintagestore.eu. x
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haarlem/regio - Liefst 43 kunstenaars 
uit de regio exposeren twee maanden 
lang op één locatie. Allen zijn lid van 
Nederlands oudste beroepskunste-
naarsvereniging Kunst Zij Ons Doel 
(KZOD) uit Haarlem. Tijdens de ope-
ning van de tweede Art Triangle in de 
Cultuurtempel /van interieurzaak Van 
Duivenboden werd de spits afgebeten 
door de 'Band van Vera' die de hele 
avond duidelijk aanwezig was.

door Onno van Middelkoop

KZOD (1821) mag dan ruim 190 
jaar oud zijn, maar is als vereni-
ging nog springlevend. Talloze 
eerbiedwaardige heren gingen de 
huidige generatie kunstenaars voor 
in een tijd dat het kunstenaarschap 
nog hoofdzakelijk voor mannen 
bedoeld was. Op de tekenavonden 
werkten beroemde kunstenaars, 
zoals Anton Mauve en Paul Gabriël. 
Op den duur werd het oorspronke-
lijke tekencollege meer en meer 
schildersvereniging en trad veel-
vuldiger dan daarvoor naar buiten 
met tentoonstellingen; eerst in de 
Waag, later in een nieuwe tentoon-
stellingszaal van het Frans Halsmu-

seum. De Waag is trouwens nog 
steeds het thuishonk van KZOD, 
regelmatig kunnen leden en gasten 
daar exposeren.
In zijn openingswoord beklemtoon-
de KZOD voorzitter Leo van Velzen 
de nog korte geschiedenis van Art 
Triangle. "Dit thema is vorig jaar 
ontstaan toen we op drie locaties 
tegelijk exposeerden: de Cultuur-
tempel, de Waag en de Klooster-
gangen. Vanwege de succesformule 
hebben we onze tentoonstelling 
ook dit jaar Art Triangle gedoopt, 
hoewel we nu maar op één plek 
exposeren."
KZOD is van oudsher traditioneel 
getint. De laatste decennia is er een 
grote verscheidenheid in stijlen ont-
staan. Van abstract (expressionisme) 
tot naturalisme en van modern rea-
lisme tot mysterieuze fantasie. Ook 
fotografie heeft langzamerhand een 
vaste plek veroverd. Exponent van 
die discipline is Rob van Bruggen 
met zijn romantische bosgezichten 

waarin ontklede dames zich wel-
lustig wentelen tussen het loof van 
oeroude beuken.

Rasechte materieschilder
Een rasechte materieschilder is 
Jacintha Reijnders, helaas door 
ziekte verhinderd aanwezig te zijn. 
Echtgenoot Jan kan wel enige toe-
lichting op het werk geven. "Haar 
op de natuur geïnspireerde mate-
rieschilderijen zijn opgebouwd uit 
cement en verschillende lagen van 
pigmenten, hetgeen een zeer sug-
gestief effect oplevert. Ook haar 
abstracte objecten zijn uit cement-
achtige materie opgebouwd."
Joke Kokkelkoren werkt al jaren 
naturalistisch. Haar onderwer-
pen zijn mensen, dieren en 
(bloem)stillevens die ze op een 
gevoelige manier uitbeeldt. Abstract 
(expressionistisch) werken onder 
meer Anne Jung, Griet Halberts-
ma, Richard Kuiper en Monique 
Dukker. Ook de surrealistisch wat 
dromerige werken van Jan Nijland 
mogen er zijn.
Het oeuvre van Margot Dukker 
kun je niet bij een bepaalde stro-
ming onderbrengen. "In mijn ver-
halende verbeeldingen (Doomsday) 
die geënt zijn op de werkelijkheid, 
zoals die onder andere via de media 
tot ons komt, laat ik de machtige 
op zijn grondvesten wankelende 
kerk zien, die door haar misstan-
den in een kwalijk daglicht kwam 
te staan."
Een minpunt in de expositie is de 
soms slechte verlichting. Hierdoor 
voelden enkele kunstenaars zich 
behoorlijk gedupeerd. Ook bezoe-
kers konden tijdens het optreden 
van de band moeilijk de werken 
bekijken. Inmiddels heeft de orga-

Al 191 jaar oud, maar als
vereniging springlevend

Veel variatie bij KZOD in Cultuurtempel/Van Duivenboden

Margot Dukker: "In mijn verhalende verbeeldingen (Doomsday) die geënt zijn 
op de werkelijkheid, zoals die onder andere via de media tot ons komt, laat ik de 
machtige op zijn grondvesten wankelende kerk zien, die door haar misstanden 
in een kwalijk daglicht kwam te staan" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Een rasechte materieschilder is zonder meer de Heemsteedse Jacintha Reijnders 
(Foto: www.ovmfotografie.nl). x

nisatie beterschap beloofd en zal 
alsnog waar nodig een goede ver-
lichting aanbrengen.
De expositie duurt nog tot en met 26 
januari 2013 en is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag van 10.00 

tot 17.00 uur en ook op de eerste 
zondag van de maand tussen 12.00 
en 17.00 uur. Het adres is Gedempte 
Oude Gracht 88-94, eerste verdie-
ping. Zie ook www.kzod.nl en www.
art-boulevard.nl. x

bloemendaal - Op zondag 9 december 
wordt in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal, een lezing 
gegeven door Annemike van der Mei-
den met als thema 'Pilgrim's progress 
updated'.

Het vrijzinnig gedachtegoed is de 
spreker met de paplepel ingegoten, 
maar in haar familie kwam ze ook in 
aanraking met de wat orthodoxere 
manier van geloven. Voorbeeld van 
zo'n orthodoxe manier van geloofs-
denken is het beroemde boek Pil-
grim's Progress van de methodis-
tische predikant John Bunyan uit 
1678. Het is in 200 talen vertaald 
en sindsdien altijd herdrukt.
Het boek vertelt het verhaal van een 

christen die een moeizame tocht 
onderneemt naar de hemel. Onder-
weg komt hij verschillende blok-
kades tegen, waaronder de berg 
Sinai, de vallei van vernederingen, 
de markt vol ijdelheden en de rivier 
des doods.
De reis en blokkades zijn in de loop 
der jaren uitgewerkt tot een metho-
de om tot groter geloof te komen. 
De spreker zal deze omgooien 
naar vrijzinnige ankerpunten en 
vooral vrije vergezichten. Dit alles 
met muzikale omlijsting, zang en 
beamerbeelden. Zoals gebruikelijk 
kan men na afloop vragen stellen. 
Aanvang is 10.30 uur. Zie ook www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

'Pilgrim's progress updated'

santpoort-noord - Vanaf 7 decem-
ber hangen in 't Mosterdzaadje de 
nieuwe schilderijen van Christien 
van Koningsveld. Haar werken zijn 
voor en na afloop van de wekelijkse 
concerten op de vrijdagavond en de 
zondagmiddag aan de Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord te bezichtigen.

door Paula Blom

Over haar werk zelf zegt Van 
Koningsveld: "Sinds de laatste keer 
dat ik in 't Mosterdzaadje expo-
seerde, ben ik nieuwe wegen inge-
slagen, richting abstract. Waar ik 
eerst vanuit schetsen te werk ging, 
is er geleidelijk aan een andere 

werkwijze ontstaan, zowel in kleur 
als in zwart wit. Het is een zoeken 
naar compositie en kleur en soms  
komen de mensen terug. De voor-
stellingen die je dan maakt, verba-
zen jezelf. Je weet niet wat je maakt, 
maar je moet wel zolang door totdat 
alles klopt. Je komt in een compleet 
nieuwe wereld en het hele gebeu-
ren voelt aan als het maken van een 
innerlijke reis. Als je dan soms weer 
figuratief bezig bent, bijvoorbeeld 
bij het maken van een portret, kijk 
je daar anders naar."
Kijk voor meer informatie op www.
mosterdzaadje.nl. x

Een innerlijke reis
Expositie Christien van Koningsveld

(Publiciteitsfoto).
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santpoort-noord - Op vrijdag 7 decem-
ber om 20.00 uur zijn mezzosopraan 
Ruth Willemse, fluitiste Dasha Belti-
ukova en pianist Vital Stahievitch te 
gast in 't Mosterdzaadje. Dit concert 
is een voorbereiding op de uitvoe-
ring in de Filharmonie van Minsk en 
staat in het teken van kennismaking 
tussen Wit-Russische en Nederland-
se muziek. Uitgevoerd wordt werk 
van Escher, Brandt Buys, Beltiukov, 
Abeliovich en Liebermann.

door Paula Blom

Veel inwoners uit Belarus of te wel 
Wit-Rusland zijn niet bekend met 
Nederland en omgekeerd geldt 
hetzelfde. Dit concert geeft een 

blik in de muzikale keuken van 
deze landen.
De Nederlandse componist Rudolf 
Escher schreef een indrukwek-
kend monument met een drama-
tisch tintje. Als luisteraar word je 
als het ware in de muziek meege-
zogen. Het is een razend moeilijk 
stuk om uit te voeren, maar in des-
kundige handen van topfluitiste 
Dasha Beltiukova zal het publiek 
zich gewoon aan de muziek kun-
nen overgeven.
Van de Wit-Russische componist 
Lev Abeliovich worden prachtige 
lyrische liederen uitgevoerd op 
teksten van de bekendste dichter 
uit dat land Maksim Bahdanovich. 
Iedereen kent zijn gedichten. Win-

teravond, Sneeuwstorm en De 
nacht, ze worden door Ruth Wil-
lemse in het Wit-Russisch gezon-
gen. Ruth Willemse en Vital Sta-
hievitch wonnen dit jaar het con-
cours van Vrienden van het Lied.
Daarna volgt de Nederlandse pre-
mière van de Pianosonate van 
Sergey Beltiukov. Zijn compositie 
laat zich beluisteren als muziek bij 
een dramatische film. Nooit eerder 
in Nederland uitgevoerd, maar in 
eigen land een groot succes. Kleur-
rijk en zeer energiek is de sonate 
van jonge Amerikaan Lowell Lie-
bermann. De uitvoering ervan 
vraagt om een duivelse techniek 
van de fluitist. Dasha Beltiukova 
die in Minsk op jonge leeftijd haar 
muziekcarrière begon, kan het 
publiek aldaar straks laten horen 
dat ze in Nederland niet stilgeze-
ten heeft.
Tot slot in de combinatie zang, 
fluit en piano drie liederen van Jan 
Brandt Buys. Idyllische liederen in 
romantische stijl gecomponeerd. 
Hierin gaan drie jonge musici 
klankrijk samen op.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

Muzikale kennismaking
Wit-Russische en Nederlandse muziek

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 9 decem-
ber om 15.00 uur is iedere muzieklief-
hebber 't Mosterdzaadje verzekerd 
van een mooi en interessant concert. 
Daarvoor staat het Sirius Saxophone 
Quartet garant.

door Paula Blom

De leden van dit befaamde kwartet 
zijn: Kim Hoogvliet - sopraan saxo-
foon, Bert Haan - altsaxofoon, Gert 
Verrydt -  tenorsaxofoon en Boris 
Jansen - bariton saxofoon. Het wordt 
een reis door de muziekgeschiede-
nis. Composities van Sweelinck en 
Mozart worden afgewisseld met 
werken van Micháns, Glazunow, 
Piazzolla.
Van Carlos Micháns een stuk voor 
bariton solo en een werk voor kwar-
tet. Ook van Nederlandse bodem 
alleen wat langer geleden geschre-
ven is het werk van Jan Pieters-
zoon Sweelinck, die momenteel de 
erkenning begint te krijgen die hij 

verdient en thans wordt gezien als 
een van de grootste componisten 
van Nederland.
Glazunow, vader van de Russische 
romantiek schreef één van de 
belangrijkste werken voor saxo-
foonkwartet. Klassiek is ook het 
Dissonantenkwartet van Mozart en 
als afsluiter wordt de Histoire de 
Tango van Piazzolla uitgevoerd.
Het Sirius Saxophone Quartet weet 
in één concert verschillende genres 
te verwerken. Voor hen de uitdaging 
om de vele gezichten van het instru-
ment te laten zien en op die manier 
elk concert tot een verrassende en 
bijzondere ervaring te maken.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Garantie van interessante reis
door de muziekgeschiedenis

Het Sirius Saxophone Quartet

(Publiciteitsfoto).

heemstede - De Ierse volksliederen van 
Beethoven met begeleiding van een 
pianotrio behoren tot die muzikale 
juwelen die door hun eigenaardige 
bezetting zelden in de concertzaal te 
horen zijn. Mezzosopraan Cora Burg-
graaf nam dit repertoire tot uitgangs-
punt en maakte er een prachtig pro-
gramma omheen. Tussen de liederen 
door zal zij een volksverhaal vertellen. 
Om alvast in kerstsfeer te komen.

Veel klassieke componisten zijn 
geïnspireerd geraakt door volks-
teksten en volksmuziek. Ze wer-
den gegrepen door het universele 
karakter en door de eenvoudige, 
directe en basale verwoording van 
gemeenschappelijke emoties. Door 
hun klassieke bewerkingen zijn ze 
verheven tot ‘kunstliederen’ en op 
het concertpodium terecht geko-
men.
Maar de natuurlijke omgeving van 
deze teksten en melodieën is de 
huiskamer of de kroeg. De musici 
van deze avond streven ernaar om 
de formaliteit van het concert even 
los te laten en terug te keren naar 
de eenvoud van muziek, naar de 
schoonheid ervan, naar het her-
kenbare, en de gemeenschappe-
lijke ervaring. Met volksmuziek uit 
onder anderen Ierland, Hongarije, 
Armenië, Nederland en Engeland, 
bewerkt door componisten zoals 

Beethoven, Britten, Brahms, Res-
pighi, Martin en Bartok.
Tussen de liederen door zal Cora 
Burggraaf een oud volksverhaal 
vertellen. Haar ruime ervaring met 
en opvallende talent voor toneel en 
opera mag doen vermoeden dat dit 
een verrassende en theatrale wen-
ding zal geven aan dit exclusieve 
concert op zaterdag 8 december in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Aanvang is 
20.15 uur. Reserveren van kaarten 
á € 21,50 is mogelijk via www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626. x

Muzikale juwelen nu
wel in de concertzaal

Liedprogramma in de Oude Kerk

Cora Burggraaf (Foto: Merlijn Doo-
mernik).

bloemendaal - Op zondag 9 decem-
ber ontvangt Grand Café Restau-
rant de Rusthoek aan de Bloemen-
daalseweg 141 een muzikaal echt-
paar. Zangeres Gaby (K-bee) van 
Helsdingen en pianist Patrick van 
Helsdingen zullen dan een optre-
den verzorgen. Zij vormen ruim 
vijftien jaar een duo dat zich qua 

De Rusthoek

zandvoort - Bij dementie verliest 
het gesproken woord vaak zijn 
betekenis. Partners en andere 
naasten vinden het moeilijk om 
het gewone contact in stand te 
houden. Vaak echter leven men-
sen met dementie op bij muziek 
en zijn ze tot ieders verbazing 
soms in staat mee te zingen of te 
neuriën. In Alzheimer Café Zand-
voort geeft muziektherapeute 
Jolijn Bakker een toelichting. Zij 
is initiatiefnemer van een aan-
tal Alzheimerkoren en legt uit 
wat muziek kan doen voor men-
sen met dementie. Datum is 12 
december in 'Ook Zandvoort' aan 
de Flemingstraat 55 in Zandvoort. 
Aanvang is 19.30 uur, de toegang 
is gratis. x

Alzheimer
en muziek

bennebroek - Kerstmis is het geboor-
tefeest van een nieuwe mens, Jezus. 
Jezus' moeder, Maria, inspireerde 
veel beeldend kunstenaars en com-
ponisten. In de weken voor Kerstmis, 
de advent, staat de zwangere Maria in 
het centrum van de spiritualiteit.

Zij hoort, dat ze een kind zal krij-
gen. Dat gaat niet zomaar. Ze moet 
daar eerst nog zelf mee instemmen. 
En dat doet ze. Ze beantwoordt de 
groet van de engel door haar fiat te 
geven: Fiat mihi, oftewel: laat het 
maar gebeuren.
Op 11 december kan het publiek 
luisteren naar muziek en kijken 
naar beelden over Maria. Het Ave 
Maria is door de eeuwen heen door 
componisten op muziek gezet. Een 
aantal composities zal te beluis-
teren zijn: Schubert, Stravinsky, 
Bach, Fux, Dubois en The Beatles 
om alvast enkele componisten te 
noemen.
Er zal ook veel te zien zijn op deze 
avond. Boeken met annunciaties in 
mozaïekwerk, in beeldhouwwerk 
en in schilderijen. Bidprentjes, beel-

den, iconen. Van vroeger en van nu. 
En de aanwezigen horen veel over 
Maria, over wat mensen zoal aan 
haar beleven en over haar beteke-
nis voor theologie en Kerk.
Een avond met beeld en geluid, 
gelardeerd met gesprek, onder lei-
ding van Wybe Dijk, theoloog en 
emeritus predikant van de protes-
tantse gemeente Ermelo. Iedereen 
is welkom op dinsdag 11 december 
om 20.00 uur in het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 in Benne-
broek. De toegang bedraagt € 5,-. x

Muziek en beelden

Wybe Dijk (Publiciteitsfoto).

repertoire beweegt van easy swing 
tot zogenaamde 'nu-jazz', een stijl 
waarin invloeden van soul, R&B 
en funk te horen zijn. Uiteraard 
komen er ook ballads en mooie 
Z-Amerikaanse songs voorbij. De 
bassist van deze middag is John 
de Ruijter. Drummer Nanning van 
der Hoop completeert het kwar-
tet. Aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis. x
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haarlem/heemstede - Toneelvereni-
ging J.J. Cremer viert dit jaar maar 
liefst twee jubilea. De Letterlievende 
Vereniging bestaat namelijk dit jaar 
130 jaar en acteur Hans Kluit viert zijn 
40-jarig toneeljubileum. Voor de ver-
eniging dus twee goede redenen om 
van de najaarsvoorstelling iets bij-
zonders te maken. Voor deze dubbele 
jubileumvoorstelling is dan ook geko-
zen voor het beroemdste toneelstuk 
aller tijden: 'Hamlet, prins van Dene-
marken' van William Shakespeare.

door Christa Warmerdam

Regisseur René Retèl bewerkte deze 
klassieker wel op een hele bijzon-
dere manier. Het spannende drama 
wordt namelijk helemaal door 
Clowns gespeeld. Hans Kluit speelt 
ondanks zijn jubileum niet de rol 
van Hamlet maar die van Polonius, 
een rol waar hij zich overigens 
prima in kan vinden. Kluit: "We spe-
len dit toneelstuk op een commedia 
dell 'arte-achtige manier. René Retèl 
heeft het stuk zo gemaakt dat ieder-
een als clown op het toneel staat en 
dat geeft een heel mooi effect. Voor 
ons als spelers kwam daar wel als 
extraatje bij dat we allemaal, acht-
tien spelers in totaal, op grime-
les moesten, want we schminken 
elkaar." Lachend vervolgt hij: "Het 
stuk is overigens, ondanks dat er 

veel dooien vallen, hartstikke leuk 
om te doen."
Na veertig jaar toneelspelen is Hans 
Kluit niet meer zo zenuwachtig als 
vroeger. "In het begin kon ik twee 
weken voor de voorstelling soms 
niet slapen van de zenuwen maar 
dat is nu een heel stuk minder. Wel 
heb ik altijd voordat ik op ga een 
gezonde spanning in mijn lijf."
Hans Kluit begon met toneel spelen 
bij de Haarlemse toneelvereniging 
'Postaal genoegen'. Kluit: "Die club 
bestaat niet meer. Ik ben in 1972 
begonnen bij Cremer. Mijn vader 
speelde daar vroeger ook. Hij is 
helaas heel vroeg overleden, maar 

toen de mensen van Cremer mij 
hadden zien spelen zeiden ze: 'je 
moet bij de club van je vader komen 
spelen want daar hoor jij thuis'. En 
daar hadden ze gelijk in want ik ben 
hier echt op mijn plek. Mijn eerste 
rol bij Cremer was in het toneelstuk 
'De Muizenval' van Agatha Christie. 
Best wel toepasselijk want ik zit nu 
nog steeds in de 'Cremer val'. Ik 
heb in al die jaren heel veel mooie 
rollen mogen spelen. Aan het stuk 
'Wederzijds huwelijksbedrog', dat 
geregisseerd werd door Ko van 
Leeuwen, heb ik goede herinnerin-
gen. Maar ook 'De Kerstentuin' en 
'Oom Wanja' van Tsjechov waren 
heel fijn om te doen. Door steeds 
met een ander cast en wisselende 
regisseurs te werken wordt het 
nooit saai en de creativiteit hoog 
gehouden."
Naast acteur is Kluit ook bestuurs-
lid. Zelf doet hij daar heel beschei-
den over. "Het is een klein clubje 
en ik vind het mooi als ik iets voor 
Cremer kan doen. Ik vind het heer-
lijk om te spelen maar ben ook een 
echt verenigingsmens." Voor de 
toekomst heeft de acteur geen spe-
ciale wensen of verlangens. "Wel 
voor Cremer, ik hoop dat we nog 
heel lang door kunnen gaan. Want 
130 jaar is, zeker in deze tijd, best 
bijzonder."
Hameleto, regie René Retèl, is 
zaterdag 15 december om 20.15 
uur, zondag 16 december om 14.30 
uur (matinee voorstelling) en zon-
dag 16 december om 20.15 uur te 
zien in Theater Casca de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede. 
Kaarten á € 15,- zijn te bestellen via 
www.jjcremer.nl. x

Dubbele jubileumvoorstelling
130 Jaar J.J. Cremer en Hans Kluit 40 jaar acteur

Hans Kluit: "Ik vind het mooi als ik iets 
voor Cremer kan doen. Ik hoop dat we 
nog heel lang door kunnen gaan. Want 
130 jaar is, zeker in deze tijd, best bij-
zonder" (Foto: Christa Warmerdam).

UitTips UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 7 december

Voorproefje

20.00 | Mezzosopraan Ruth Wil-
lemse, fluitiste Dasha Beltiuko-
va en pianist Vital Stahievitch. 
Voorbereiding op de uitvoering 
van een concert in de Filharmo-
nie van Minsk, met werken van 
Escher, Brandt Buys, Beltiukov, 
Abeliovich, Schumann en Lieber-
mann. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Hoorns Byzantijns Mannenkoor

20.00 | het Hoorns Byzantijns 
Mannenkoor o.l.v. Grigori Sergei 
Sarolea. Naast het uitgebreide 
kerkelijk repertoire ook een aan-
tal Russische en Oekraïnse volks-
liederen. € 10,- [kaartverkoop aan 
de zaal]. Dorpskerk, Burgemees-
ter Enschedelaan 67 in Santpoort-
Noord.

Een Italiaans strohoedje

20.15 | Een wervelende vaude-
ville van Eugène Labiche en Marc 
Michel waarin Fadinard op zijn 
huwelijksdag op zoek moet naar 
een Italiaans strohoedje, iden-
tiek aan het hoedje dat door zijn 
paard is opgepeuzeld. Mostuum- 
en muziekspektakel met de 
100-jarige Haarlemsche Tooneel 
Club. € 17,50. Stadsschouwburg 
Haarlem.

De Jantjes

20.15 | Met live orkest en 24-kop-
pige cast waaronder Winston 
Post, Ellen Evers, Rosalie de Jong 
en Arie Cupe, gaat Willeke Alber-
ti naar de Jordaan van begin 20ste 
eeuw. € 42,50. Stadsschouwburg 

Velsen. Reserveren mogelijk via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
en 0255-515789.

Patronaat

20.00 | Tweede voorronde van 
de Rob Acda Award 2012-2013. € 6,-. 
Kleine Zaal. 21.00 | Nielson, ook 
wel Niels Littooij, werd bekend 
als finalist van het TV program-
ma ‘De Beste Singer-Songwriter 
van Nederland' van Giel Beelen. 
Gratis in het Café. ? | Funky Harlem 

x Family & Friends. Funky Harlem 
records is een voormalige Haar-
lemse platenzaak, gespeciali-
seerd in intregerende soul, funk, 
jazz, latin en hiphop. Gratis in het 
Café [aanvang onbekend].

Zaterdag 8 december

Bach in de Binnenstad

17.00 | Het Haarlems Bach Ensem-
ble o.l.v. Mark Lippe voert deel 1 
en deel 3 uit van het Weihnachtso-
ratorium van J.S. Bach. Vrijwillige 
Bijdrage [richtbedrag € 12,50]. 
Doopsgezinde kerk, ingang Fran-
kestraat 24 in Haarlem. www.
haarlemsbachensemble.nl

Christmas Carols

20.15 | Concert te zingen door The 
Anglican Singers o.l.v. Martin van 
Beek, met werken van Willcocks, 
Rutter, Archer, Carter, Chilcott 
e.a. M.m.v. organist: Patrick Hop

Zaterdag 8 december

per. Oud Katholieke Kerk, Kinder-
huissingel 74 in Haarlem.

Muzikale juwelen

20.15 | Mezzosopraan Cora Burg-
graaf, violiste Liza Ferschtman, 
pianist Simon Lepper en cellist 
Pepijn Meeuws. Liedprogram-
ma met o.a. Brahms, Mahler, 
Beethoven, Bartok en Vaughan 
Williams. Van Martin: Trio on 
popular Irish Melodies. € 21,50. 
Oude Kerk, Wilhelminaplein in 
Heemstede. Reserveren mogelijk 
via www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Happy End

20.15 | Hommage aan de over-
leden arrangeur, componist en 
bandleider Willem Breuker. Met 
Loes Luca, Peter Bolhuis en het 
Willem Breuker Kollektief. € 27,- 
| € 24,25 | € 21,50. Stadsschouw-
burg Haarlem. 

Kerst met Ernst Daniël Smid

20.15 | Met als speciale gast, de 
dochter van Ernst Daniël, Coosje 
Smid en in samenwerking met 
Zangstudio Haarlem. € 24,- | € 
21,25 | € 18,50. Philharmonie, 
Grote Zaal. 

Patronaat

20.15 | Heavy in Haarlem: Saxon 
[UK], één van de grootste namen 
uit New Wave of British Heavy 
Metal en Crimes Of Passion [UK]. 
€ 28,-. Grote Zaal. 20.30 | Memphis 

Maniacs & Dj Phonc. Met ingeni-
eus muzikaal knip- en plakwerk 
onverwachte combinaties van 
hits uit zeer uiteenlopende gen-
res over, achter en door elkaar 
gegooid. € 15,-. Kleine Zaal. 21.00 
| Reggae Movement: Heights Medi-
tation en Dj's Empress Messenjah 
en Selecta Philip. Gratis in het 
Café.23.00 | '90's NOW! Gary Glo-
bal en zijn extended AllStar Hitsy-
stem schudden, mixen, stampen 
en roeren dwars door alle stijlen 
uit de jaren negentig. € 12,-. Grote 
Zaal.

Zondag 9 december

Dora Live! [3+]

13.00 | De leukste en leerzaam-
ste vriendin van kinderen komt 
eindelijk in het theater. Dora, het 
altijd vrolijke en ondernemende 
meisje, gaat met haar vriendje 
Boots [aapje] op ontdekkingsreis 
in de jungle van Zuid-Amerika. € 
17,75 | € 15,25 | € 12,50. Philhar-
monie, Grote Zaal. Noot: Tweede 
voorstelling om 16.00 uur.

Emma's Feest

15.00 | Flip Broekman is de schrij-
ver van toneelstukken als Oud 
vuil en de musical Hera. Emma's 
Feest schreef hij speciaal voor 
Bram van der Vlugt en Ingeborg 
Elzevier. Emma is werkster bij 
de flamboyante oud-minister 
Kalsbeek. Haar wereld stort in 
als ze na veertig jaar van de ene 
op de andere dag op straat wordt 
gezet. Dan vindt haar kleinzoon 
belastend materiaal tegen de 
oud-minister... Met Bram van der 
Vlugt, Ingeborg Elzevier en Wou-
ter de Jong. € 26,- | € 23,50 | € 20,75. 
Stadsschouwburg Haarlem.

overveen - Op 12 december 2012 
organiseren een vijtiental exclu-
sieve merken en kunstenaars hun 
bijzondere collecties op het gebied 
van mode, sieraden, interieur en 
kunst op het landgoed Duinlust in 
Overveen. Het thema 'The Art of 
Giving' staat voor het levensmotto 
dat een mooiere wereld begint bij 
het geven aan anderen. Vandaar 
dat 10% van de opbrengsten in de 

vorm van kerstcadeaus gaat naar 
de kinderen van Nederland gaan 
die onder de armoedegrens leven. 
Landgoed Duinlust (www.duinlust.
com) ligt aan de Duinlustweg 16 in 
Overveen. Voor informatie kan men 
contact opnemen met Anouschka 
Wesdorp, tel. 06-12549408. x

De kunst van het geven

(Publiciteitsfoto).

heemstede/overveen - Als bekroning 
van haar 40-jarig jubileum voert 
kamerkoor Doulce Memoire uit 
Haarlem op 7, 8 en 9 december de 
'Hohe Messe' van Johann Sebastian 
Bach uit. Met zijn sterke contrasten 
en snelle delen verdient de Hohe 
Messe het om gloedvol en precies 
gezongen te worden. Opvallend aan 
de mis zijn de verscheidene stijlen 
en de grote variatie in de bezet-
tingen van de delen, zowel voor 
koor (4- tot 8-stemmig) als orkest. 
Zo wordt de bas-aria 'Quoniam tu 
solus sanctus' slechts begeleid door 
natuurhoorn en twee fagotten. De 
bekende hoornist Theunis van der 
Zwart bespeelt de hoorn. Daarna 
volgen weer koordelen die worden 
uitgevoerd met volledige orkestbe-
zetting.
Doulce Memoire wordt begeleid 

door Concerto d'Amsterdam, een 
orkest gespecialiseerd in Barokmu-
ziek. Vermaarde solisten werken 
mee: Marjon Strijk - sopraan, Dave 
ten Kate - altus, Nico van der Meel 
- tenor en Marc Pantus - bas. Het 
geheel staat onder leiding van diri-
gent Felix van den Hombergh.
De concerten vinden plaats op 
vrijdagavond 7 december in de 
Bavokerk aan de Herenweg 88 in 
Heemstede, op zondagmiddag 9 
december in de OLV kerk aan de 
Korte Zijlweg 7 in Overveen en 
tevens op 8 december in Midden-
beemster (Keyserkerk, Middenweg 
148). Toegangsprijzen zijn € 26,- in 
de voorverkoop en € 30,- aan de 
deur. Houders van CJP en jeugd 
tot en met 16 jaar betalen € 15,-. 
Voorverkoop is mogelijk via leden of 
www.doulcememoire.nl. x

Bekroning van een jubileumjaar

haarlem - Voor zaterdag 8 decem-
ber staat er weer een concert in 
de serie 'Bach in de Binnenstad' 
op het programma. Publiek kan 
genieten van het Weihnachtso-
ratorium van Johann Sebastiaan 
Bach (1685-1750). Onder leiding 
van dirigent Mark Lippe zal het 
Haarlems Bach Ensemble twee 
delen uit het Weihnachtsorato-
rium uitvoeren: deel 1 'Jauchzet, 
frohlocket, auf preiset die Tage' 
en deel 3 'Herscher des Himmels, 
erhöre das Lallen'. Solisten zijn: 
Selma Harkink (sopraan), Karen 
Langendonk (alt), Albert van 
Ommen (tenor) en Robert Brou-
wer (bariton). Het concert vindt 
plaats in de Doopsgezinde Kerk in 
Haarlem, ingang Frankestraat 24 
en begint om 17.00 uur. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd 
(richtbedrag € 12,50). Zie ook www.
haarlemsbachensemble.nl. x

Bachconcert

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012  | 06-53382057
 Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken@hotmail.com

 www.heiwerkenlisse.nl
Voor kleine- en grootschalige projecten:

Like ons
op facebook

In veel testamenten wordt bepaald dat 
de erfenis niet in een gemeenschap van 
goederen valt.
Op die manier kan de erflater er voor 
zorgen dat wat hij nalaat niet mede-
eigendom wordt van de echtgenoot.
Er ontstaan regelmatig problemen 
wanneer vele jaren nadat de erfenis is 
ontvangen een echtscheiding volgt.

Als het gaat om spullen gaat het doorgaans 
wel goed, als de spullen er tenminste nog 
zijn tegen de tijd dat de echtscheiding 
speelt.
Met geld is dat lastiger.
Omdat geld vaak wordt gebruikt om 
spullen te kopen, zoals boot, caravan, 

buitenhuis, gewoon huis etc.
De discussie die dan ontstaat gaat over 
de vraag hoe deze spullen zijn betaald.
Degene die de erfenis ooit heeft gehad 
stelt dat de spullen met geld uit de 
erfenis zijn gekocht en dat de spullen dus 
bij echtscheiding niet gedeeld hoeven te 
worden.
Maar de echtgenoot stelt doorgaans dat 
de spullen zijn gekocht van gezamenlijk 
geld en dat het geld van de erfenis is 
opgemaakt aan consumptie.

In het recht is het zo dat degene die stelt, 
moet bewijzen.
Als je dus stelt dat spullen zijn gekocht 
met geld verkregen uit een erfenis, dan 

zal je dat moeten kunnen bewijzen.

Conclusie: het is niet leuk om in een 
goed huwelijk bewijsstukken te bewaren 
waaruit blijkt met welk geld spullen zijn 
betaald.
Maar als je ooit nog eens wilt proberen 
die spullen bij een echtscheiding buiten 
de verdeling te houden, dan zal dat wel 
moeten!

Uit de praktijk van mr. Philippine Hoyng, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem
www.tanger.nl

Gemeenschap van goederen en erfenis

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij ons kantoor 
in Haarlem, Staten Bolwerk 3.
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over 
een rechtsprobleem zonder dat dit u geld 
kost. Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, 
zijn in overleg mogelijk. Bel daarvoor 
023-5121400.

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beindorp
www.centmeubelen.nl



haarlem/heemstede - Afgelopen vrij-
dagnacht waren de Haarlemse kok 
Jeroen de Zeeuw van De Zeeuw Culinair 
en imker Pim Lemmers uit Heemstede 
te gast in NachteGiel, het programma 
van DJ Giel Beelen dat live te horen 
en te zien was op 3FM en Nederland 
3. Tijdens het programma werd onder 
meer het Jaar van de Bij op feestelijke 
en culinaire wijze afgesloten.

door Michiel Rehwinkel

Onder de gasten waren die vrijdag 
ook onder meer Monique Sluyter 
en rapper Sjaak. Sluyter wist tijdens 
de uitzending veel over de bijen te 
vertellen: "Zonder bijen sterft de 
mensheid uit omdat ze hard nodig 
zijn voor de bestuiving van land-
bouwgewassen", aldus het model. 
"En daarom heb ik hier op het Media 
Park dan ook mijn twee eigen bijen-
volken staan", legde Beelen uit. 
Het werd uiteindelijk een uitzending 
met lekker eten en drinken. Zo had 
Patisserie Tummers uit Heemstede 
speciaal voor Giel een aantal prach-
tige marsepeinen bijen gemaakt. 
"Eigenlijk te mooi om op te eten", 
vond de DJ. Heel voorzichtig at hij 
wel de vleugeltjes van de bij op. Bier-
brouwer Kinhem uit Haarlem had 
honingbier van de honing 'Miel Giel' 

gebrouwen en Propol Producten uit 
Zwaag stelde Ambrosia honingwij-
nen ter beschikking. En kok Jeroen 
de Zeeuw maakte tijdens de uitzen-
ding een aantal gerechten met hier-
in verwerkt Giel's honing: nougat, 
amandelcake met honingmarmela-
de en meringue stoofpeer, honing-
crumble en specerijen-honingijs.
Giel Beelen, zelf een groot liefhebber 
van lekker eten, genoot zichtbaar 
van de gerechten van De Zeeuw, 
die het zelf weer een mooie erva-
ring vond om voor Giel gerechten 
te mogen maken. De Zeeuw: "Het 
was behoorlijk hectisch in de studio 
met veel gasten, maar iedereen vond 
het lekker dus is de missie geslaagd. 
Het was erg leuk om gerechten 
met de lokale honing te maken. De 
smaken zijn mooi vol en het is echt 
fijn werken met lokale producten. 
Ik probeer dit met mijn thuisdi-
ners ook zoveel mogelijk te doen, 
juist omdat het steeds belangrijker 
wordt om bewust te worden wat 
je eet maar ook waar het vandaan 
komt. Ik heb bijvoorbeeld de honing 
ook verwerkt in mijn friandises voor 
mijn kerst thuisdiner."
In de 3FM-studio was men enigszins 
verbaasd dat Giel twee eigen bijen-
volken heeft. Sinds maart van dit 
jaar staan die op het Media Park in 
Hilversum. "Wanneer het aan Giel 
ligt blijven die daar voorlopig nog 
wel even staan. Hij vindt het leuk", 
zegt Pim Lemmers. "Ik ben blij 
dat wij het Jaar van de Bij op deze 
feestelijke wijze hebben kunnen 
afsluiten. Op zondag 30 december 
aanstaande gebeurt dat ook nog bij 
Vroege Vogels op Radio 1." Het jaar 

2012 was een bewogen bijenjaar 
voor de imker van Kinderboerderij 't 
Molentje in Heemstede. Het Jaar van 
de Bij krijgt dan ook in 2013 zeker 
een vervolg. "Wij gaan inderdaad 
verder met bijenprojecten op scho-
len. Ik breng daarnaast een bezoek 
aan de leden van de Tweede Kamer 
in Den Haag en ik hoop bijenvolken 
op overheidsgebouwen in de regio 
Kennemerland te mogen plaatsen. 
Ook nu weer ga ik imkeren met 
bekende en minder bekende Neder-
landers. De bij heeft echt alle hulp 
hard nodig. Het gaat immers nog 
steeds slecht met de bij." x
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Zie elders in
deze krant

BIJzonder samenzijn
Feestelijke afsluiting Jaar van de Bij

Het Jaar van de Bij werd vrijdagnacht feestelijk afgesloten door Giel Beelen en 
zijn gasten, waaronder Monique Sluyter (met Ummers bijtje op haar schouder), 
rapper Sjaak, kok Jeroen de Zeeuw en imker Pim Lemmers (Foto: Thomas Pieket 
Weeserik).

bloemendaal/heemstede - Volgende 
week donderdag 20 december 
verschijnt het laatste nummer van 
Het Weekblad Kennemerland Zuid 
in 2012. De week daarna verschijnt 
deze krant in verband met Kerstmis 
niet. Met ingang van donderdag 
3 januari zal de wekelijkse huis-
aan-huisverspreiding van Het 
Weekblad worden hervat in de hele 
gemeente Bloemendaal en in de 
hele gemeente Heemstede. x

Het Weekblad in 2013

Uit met CarinEnergy Battle



  2

Muzikale 

omli j s t ing

‘ De Muggenblazers ’

snert
Warme

chocola
demelk

Boekhandel
Bloemendaal:

VAN 11 .00  UUR TOT 16 .00  UUR

Alle opbrengsten komen ten goede aan 
Het Hertenkamp in Bloemendaal

01. Parfumerie Mooi

02. Wals Poelier

03. Zonneveld groenten en fruit 

04. Van Vessem & Le Patichou brood en banket

05. Lukx optiek

06. Arezzo Woonwinkel  

07. Boekhandel Bloemendaal

08. SEEL concept

09. Albert Hein 

10. Ambachtelijke slagerij Groot & Zn.

11. Hoogewerf Bloemen

12. Charlize Lingerie en badmode

13. Bloem en Daal Bloemen

14. Goed Speel Goed / Modelbouw Bloemendaal 

15. Peti Wehnes broquante

16. Kantoorboekhandel Papyrium

17. Wijnkoperij Moolenaar 

18. Rutte Comestibles

19. Gall&Gall

20. Goudsmederij Arnold van Dodewaard

21. Schoenmakerij Eddy Ekelschot

22. Mondinio watches & Jewels

23. Dorette Salon de Beauté

24. Caprice mode

25. Snackbar / Lunchroom Pico Bello

Wij allemaal wensen u gezellige en sfeervolle Feestdagen en een spetterend Nieuwjaar.

ORGANISATIE WINKELIERSVERENIGING BLOEMENDAAL-DORP: WWW.WINKELENINBLOEMENDAAL.NL
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bloemendaal - In de uitzending van 
NOS journaal op 8 december wil Peter 
Boeijink niet reageren op de bij hem 
geconstateerde schijn van belangen-
verstrengeling in het dossier Els-
woutshoek. De besluitvorming in dat 
dossier is namelijk nog niet afgerond 
laat hij weten. Maar een paar uur na 
de uitzending ontvangen VVD-leden 
een e-mail met een link naar een 
uitgebreid verweer. Zijn eerdere uit-
spraak, dat hij niets onoorbaars heeft 
gedaan, is daarin niet meer terug te 
vinden.

door Ruud Vader

Op de VVD-website kun je lezen dat 
Boeijink geen uitspraken wil doen 
in een zaak waarvan de besluitvor-
ming nog loopt en hij geen woord-
voerder is. Ook meent hij dat in het 
korte bestek van een een journaal 
onvoldoende recht kan worden 
gedaan aan een complex dossier dat 
al jaren sleept. Daar heeft hij wel 
een punt. Want hoe reageer je in 
een kort nieuwsitem bijvoorbeeld 
op een professorale stelling dat ver-
menging van zakelijke belangen en 
besturen een kwalijk verschijnsel 
is, terwijl je zelf eigenlijk vindt dat 
dat wel moet kunnen.

Kwalijk verschijnsel
Eerst maar even de professor. Het 
is Hans van den Heuvel die als com-
missievoorzitter belangenverstren-
gelingen in de provincie Noord-
Holland onderzocht. De NOS opent 
het item met zijn uitspraak dat we 
tegenwoordig te maken hebben 
met 'ondernemende bestuurders' 
die te veel denken aan hun eigen 
portemonnee en kansen zien lig-
gen om zaken te doen. Dat is vol-
gens hem een kwalijk verschijn-

sel en hij vindt het uitstekend dat 
raadsleden daar de vinger op leg-
gen. Het is jammer dat Boeijink hier 
in de uitzending niet op reageert. 
Om te zien hoe hij het met van den 
Heuvel oneens is, moeten we terug 
naar een interview dat Boeijink in 
februari gaf aan het Haarlems Dag-
blad. Daarin zegt hij: "Ik heb niets 
onoorbaars gedaan. (...) Ik heb met 
de Slewe's gesproken over een bio-
massaproject. Waarom niet? Ik mag 
toch gewoon een mening hebben? 
Je kunt me pas iets kwalijk nemen 
als ik me in de gemeenteraad had 
ingespannen voor zo'n biomassa-
project, terwijl ik er een zakelijk 
belang in heb."
Eerlijk is eerlijk, voor een biomassa 
project heeft Boeijink in de raad 
nooit gepleit. Wel ging hij onge-
meen fel tekeer tegen de eigenaren 
van Elswoutshoek. Daarover heeft 
Robert Heerze (vice voorzitter van 
het VVD afdelingsbestuur) inmid-
dels gesteld: "Van argumenten die 

Boeijink in de commissievergade-
ring aanvoerde over winstbejag van 
landgoedeigenaren en openstel-
lingstijden van een park nemen we 
afstand. Hij had zich beter kunnen 
beperken tot de punten over regel-
geving en beleid (...)."
Zoals de zaken nu liggen moeten 
we wachten tot de besluitvorming 
over Elswoutshoek is afgerond. Dan 
pas kunnen we weten of Boeijinks 
opstelling van februari toch is opge-
schoven naar die van professor van 
den Heuvel in december 2012. Het 
volledige verweer is te vinden op 
vvdbloemendaal.nl, inclusief pas-
sages over Boeijinks 'schaarse vrije 
tijd'. Hij merkt op dat: "Een raads-
lid in Bloemendaal een beperkte 
vergoeding (krijgt) voor het inzet-
ten van zijn/haar vrije avonden, 
en (dat) dagelijks hard werken, als 
niet-gepensioneerde, noodzakelijk 
(is)." x

Boeijink (VVD) verdedigt zich toch
na NOS uitzending over integriteit

Biomassa gesprek achtervolgt fractievoorzitter

Peter Boeijink (Foto: Ruud Vader).

vogelenzang - In het jaar dat hun oud-
klasgenoten 65 jaar zijn of 65 jaar 
worden organiseren Anneke Willem-
se, Ad Wilson en Corrie Fictoor-Van 
der Raad een reünie voor leerlingen 
die in 1954/1955 in de eerste klas van 
de Sint Jozefschool in Vogelenzang 
zaten. De reünie zal plaatsvinden op 
zaterdag 9 maart in het Dorpshuis in 
Vogelenzang.

door Christa Warmerdam

Aan de hand van een foto uit 1954 
van de kleuterschool heeft het drietal 
al een groot aantal kinderen gevon-
den maar nog niet iedereen. Terwijl 
Anneke Willemse en Corrie Fictoor-
Van der Raad door oude fotoboeken 
bladeren komen de herinneringen 
al snel weer boven drijven. Anneke: 
"De Sint Jozefschool was in die tijd 
een echt streng Katholieke school. 
Allemaal rechtop zitten en armen 
over elkaar. Als je zonder toestem-
ming wat zei moest je in de hoek 
of op de gang staan. Het was ook 
heel belangrijk hoe vaak je naar de 
kerk ging."
In het overwegend katholieke dorp 
gingen de meeste kinderen naar de 
kleuterschool van de zusters Casa 
Carmeli en daarna naar de Sint 
Jozefschool. Corrie: "Ik herinner 
me nog heel goed dat we tijdens de 
Sacramentsdag in mooie kleren in 
processie door het dorp mochten 
lopen. De meisjes in het wit en de 
jongens in hun beste pak. Jongens 
hadden in die tijd trouwens één 
groot voordeel, want zij konden 
ook nog misdienaar worden. Dan 
zat je goed hoor, want dan mocht 
je tijdens schooltijd naar de kerk 
om bij rouw- en trouwdiensten te 
helpen."

Goede herinneringen hebben de 
dames ook aan de schoolreisjes 
en Koninginnedag. Corrie: "Met 
de bus naar de 'Bedriegertjes' in 
Rozendaal, nou dat was wat in die 
tijd. Maar we gingen ook naar de 
'Kleine duintjes' gewoon in ons 
eigen dorp en dat was toch ook wel 
heel erg leuk." Anneke vult haar 
aan: "Koninginnedag werd altijd op 
school gevierd. Tegenwoordig heb 
je veel feesten maar in die tijd was 
dat helemaal niet dus zo'n feest was 
echt iets bijzonders. Hoofdmeester 
Gerbrands opende de dag en daarna 
werden er spelletjes op het school-
plein gespeeld."
Naschoolse activiteiten waren er in 
die tijd niet zoveel. Corrie: "Meisjes 
gingen op woensdag naar de gym-
club en jongens naar de voetbal en 
sommige gingen nog naar de knut-
selclub en dat was het. Het lijkt ons 
echt heel erg leuk om onze oud 
klasgenoten terug te zien. Samen 
foto's te bekijken en herinneringen 
op te halen. We hebben al contact 
gehad met onze juf van de derde 
klas, mevrouw Elly Olthoff. Volgens 
haar zaten er destijds 53 kinderen 
in de klas. Drie van hen zijn helaas 
al overleden, drie wonen in het bui-
tenland en drie hebben aangegeven 
geen behoefte te hebben aan een 
reünie. We zijn nog op zoek naar 
ongeveer tien personen waarvan 
we vermoeden dat ze in Haarlem 
of de Bollenstreek wonen."
De reünie is zaterdag 9 maart 2013 
van 15.00 tot 20.00 uur in het Dorps-
huis Vogelenzang aan de Henk Len-
senlaan 2a in Vogelenzang. Meer 
informatie en/of aanmelden is 
mogelijk via corriefictoor@planet.
nl of 06-51751100. x

De klas van 1954-1955
Reünie Sint Jozefschool

Klas 3 van de Sint Jozefschool in het schooljaar 1954-1955 (Publiciteitsfoto).

heemstede - Afgelopen vrijdag raakt 
omstreeks 08.00 uur langs de Leidse-
vaartweg een auto te water. Bij aan-
komst trof de politie geen mensen 
in de auto aan. De 46-jarige bestuur-
ster had zichzelf in veiligheid kun-
nen brengen. De Leidsevaartweg 

werd tijdelijk afgesloten voor één 
rijrichting om de auto uit het water 
te takelen. De gladheid is de meer 
dan vermoedelijke oorzaak dat de 
vrouw te water raakte. x

Auto de Leidsevaart in

(Foto: Rowin van Diest).

haarlem/regio - Op vrijdag 21 decem-
ber, van 20.00 tot 22.00 uur, geeft 
Maarten Keulemans de lezing 'De 
wereld vergaat (niet)', waarin hij een 
aantal doemscenario's op weten-
schappelijk verantwoorde en boven-
dien humoristische wijze tegen het 
licht houdt. De avond vindt plaats 
in Bibliotheek Centrum aan de Gast-
huisstraat 32 in Haarlem.

Volgens sommige Maya-onder-
zoekers vergaat de wereld op 21 
december om 21.12 uur. Zonne-
stormen, vulkaanuitbarstingen en 
neervallende kometen, de manie-
ren waarop zijn legio. Maarten 

Keulemans schreef Exit Mundi, een 
boek met de vijftig meest populaire 
ondergangsscenario's. Zorg dus dat 
je er bij bent op deze avond dat de 
wereld (niet) vergaat. Tijdens de 
lezing wordt de klok scherp in de 
gaten gehouden.
Maarten Keulemans is wetenschaps-
redacteur bij de Volkskrant. Hij was 
hoofdredacteur van het maandblad 
NWT Natuurwetenschap & Tech-
niek en verzorgt momenteel een 
blog bij NWT Online. De toegangs-
prijs voor leden bedraagt € 5,-. Niet-
leden betalen € 7,50. Reserveren is 
mogelijk via 023-5115300. Zie ook 
www.bibliotheekhaarlem.nl. x

De wereld vergaat (niet)
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haarlem/regio - "Ik ben bij deze 
groep terecht gekomen via een 
vriend van mij. Hij vroeg of ik niet 
wilde meehelpen en daar zei ik geen 
nee tegen", zegt  Jolanda van Beek. 
De 30-jarige Haarlemse is samen 
met Marjo Klok en Gé Driessen 
drijvende kracht achter de jonge-
renwerkgroep van de Zonnebloem. 
De naam van de jongerenwerkgroe-
pen is nu nog LinQ maar de Zonne-
bloem zal deze naam vanaf eind dit 
jaar niet meer gebruiken. Jolanda: 
"Omdat de Zonnebloem een jonger 
imago wil krijgen en iedereen bij De 
Zonnebloem hoort. Dus ook mensen 
tussen de 18 en 45 jaar. Wel blijven 
er aparte groepen zich richten op 
deze doelgroep."

door Christa Warmerdam

Jolanda van Beek zet zich sinds 4 
jaar in voor vrijwilligerswerk voor 
de jongerenwerkgroep van de Zon-
nebloem. Behalve het bestuurs-
werk dat zij samen met Marjo 
Klok en Gé Driessen doet gaat ze 
ook allemaal regelmatig mee met 
de activiteiten die georganiseerd 
worden. Op dit moment zijn er 
zo'n vijftien vrijwilligers die mee-
gaan met de activiteiten maar het 
bestuur  zou dat aantal graag gro-
ter willen zien. De jongerenwerk-
groep zet zich in voor mensen van 
18 tot 45 jaar met een lichamelijke 
beperking. Dit gebeurt regionaal, 
zodat er altijd een werkgroep in de 

buurt zit. De jongerenwerkgroep 
in Haarlem bestaat alweer 8,5 
jaar. Men kwam er achter dat het 
aanbod aan activiteiten binnen De 
Zonnebloem niet goed aansloot 
bij de wensen van jongeren.
Jolanda: "Bij het organiseren van 
de activiteiten luisteren we naar 
de wensen van de deelnemers. De 
afgelopen maanden zijn we naar 
Artis geweest, bij Caprera, met 
een strandrups over het strand 
gereden en hebben we Sinterklaas 
gevierd. Binnenkort gaan we nog 
een middag kerststukjes maken 
en naar de kerstmarkt op de Keu-
kenhof. We organiseren één of 
twee activiteiten per maand, soms 
met een grote groep, soms gaan 
één of twee deelnemers met een 
vrijwilliger op pad, bijvoorbeeld 
naar een musical. De meeste acti-
viteiten zijn in Haarlem of in de 
buurt, maar op verzoek van de 
deelnemers gaan we ook wel eens 
wat verder weg zoals bijvoorbeeld 
de Keukenhof, of het Dolfinarium. 
Elke maand hebben we een LinQ-
Café. Op de derde woensdag van 
de maand spreken we af in het 
café van de Toneel- en Filmschuur. 
Van ongeveer 19.30 tot 21.30 uur 
zijn we daar en is iedereen, deel-
nemers, vrijwilligers en andere 
nieuwsgierigen welkom, zonder 
aan te melden. We drinken een 
kop koffie of thee en doen daarna 
nog een drankje. We kletsen wat 
bij over wat iedereen heeft mee-
gemaakt, bespreken nog wat over 
de activiteiten die komen en dan 
is het meestal al snel weer tijd om 
richting huis te gaan. Onze deel-
nemers regelen zelf hun eigen 
vervoer om op de activiteiten te 
komen. Voor mij is het vrijwil-
ligerswerk een leuke afwisseling 
met mijn werk en het is elke keer 
weer leuk om mee te gaan met de 
uitstapjes. Het is fijn om te zien 
hoe weinig wij eigenlijk doen als 
vrijwilligers, we gaan ook vooral 
mee voor de gezelligheid en daar-
naast helpen we met jassen aan of 
uitdoen en eten en drinken maar 
de waardering is groot."
De jongerenafdeling heeft nu 
ongeveer achttien deelnemers, 
maar Jolanda denkt dat er nog wel 
meer mensen in de regio zijn die 
er eens wat vaker op uit zouden 

willen gaan. Jolanda: "Voor vrijwil-
ligers geldt dat als ze één keer per 
twee maanden een dagdeel in het 
weekend kunnen helpen, dat voor 
ons al heel fijn zou zijn. Dus echt 
niet elke week."
Kijk voor meer informatie of aan-
melden op www.zonnebloemlinq.
nl/Haarlem-Zuid-Kennemerland.
html x

Vooral gezelligheid
Jeugdafdeling Zonnebloem

Bij het organiseren van de activiteiten wordt geluisterd naar de wensen van 
de deelnemers, zoals bijvoorbeeld met een strandrups over het strand rijden 
(Publiciteitsfoto).

haarlem/santpoort-noord - De poli-
tie heeft vrijdagavond en in 
de nacht naar zaterdag op ver-
schillende locaties alcoholcon-
troles gehouden. Hierbij is tien 
keer proces-verbaal opgemaakt 
omdat bestuurders teveel hadden 
gedronken. De controles vonden 
plaats op de Busweg en de Waar-
derweg in Haarlem en op de N208 
ter hoogte van Santpoort-Noord. 
In totaal werd bij ruim duizend 
weggebruikers een blaastest afge-
nomen. De politie in Kennemer-
land controleert voortdurend op 
het gebruik van alcohol in het 
verkeer. Bestuurders met teveel 
alcohol op veroorzaken jaarlijks 
meerdere ongelukken waarbij 
andere weggebruikers, en zijzelf, 
ernstig letsel oplopen. x

Aanhoudingen na
alcoholcontroles

bentveld - De politie hield vorige 
week  in de nacht van woensdag op 
donderdag een 36-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aan omdat hij van poging diefstal 
uit auto verdacht wordt. De agen-
ten zagen op de Bentveldseweg 
een man lopen die zich verdacht 
gedroeg. In verband met de don-
kere dagen en het hierdoor ver-
hoogde risico op inbraken beslo-
ten de agenten de man te contro-
leren. Deze was echter de bosjes 
ingevlucht. Uit een onderzoek in 

de directe omgeving bleek voor de 
agenten dat er iemand geprobeerd 
had in auto's in te breken. Een 
politiehond werd ingezet om de 
verdachte op te sporen. De hond 
had de man al snel gevonden. De 
verdachte is ingesloten voor ver-
hoor. De politie stelt een buurton-
derzoek in en verzoekt eigenaren 
van auto's op de Bentveldseweg 
die spullen missen uit hun voer-
tuig, aangifte te doen. Zij kunnen 
contact opnemen met de politie in 
Zandvoort via 0900-8844. x

Aangehouden voor poging inbraak

heemstede - Een man is woensdag-
middag zwaargewond geraakt 
nadat hij met zijn fiets tegen een 
dalende slagboom aanreed. Het 
ongeval gebeurde omstreeks 14.15 
uur toen de slagboom bij de brug 
aan de Cruquiusweg naar bene-
den kwam en te laat door de fiet-
ser werd opgemerkt. Naast diverse 

ambulances en politie werd ook 
het traumateam gealarmeerd. Het 
traumateam kon in verband met 
het slechte weer uiteindelijk niet 
ter plaatse komen. De man is met 
ernstig letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. x

Man fietst tegen slagboom
van brug aan in Heemstede

(Foto: Michel van Bergen).
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GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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bloemendaal - Welke apparaten in huis 
verbruiken de meeste stroom? Hoe-
veel scheelt het als je al je apparaten 
echt uit zet in plaats van op stand-by? 
Welk sluipverbruik blijft er over als je 
(denkt dat je) 's nachts alles uit hebt 
staan? Allemaal interessante vragen 
waar een groep ambtenaren van Bloe-
mendaal deze dagen antwoorden op 
krijgen, omdat ze meedoen aan de 
Energy Battle. Een landelijke strijd 
tussen veertien gemeenten om in drie 
maanden tijd zoveel mogelijk energie 
te besparen.

Annemieke Schep, wethouder 
Duurzaamheid en Milieu van de 
gemeente Bloemendaal, kreeg in 
het voorjaar van 2012 bezoek van 
Nienke Trap, inwoner van Bloemen-
daal en projectmanager bij Klimaat-
verbond Nederland. "Ik was direct 
enthousiast bij de presentatie van 
Nienke over de Energy Battle. Als 
je een duurzame gemeente wilt 
zijn, zullen de ambtenaren dat ook 
moeten zijn en het goede voorbeeld 
geven."

Energywatcher
In oktober startte de eerste groep 
van tien ambtenaren om geduren-
de vier weken energie te besparen. 
Alle deelnemers kregen de Ener-
gywatcher thuis, een apparaatje 
waarop je het totale stroomver-
bruik op dat moment kunt aflezen. 
Zo werd ontdekt dat waterkokers 
energieslurpers zijn, dat je veel 
bespaard als je je stofzuiger op half 
vermogen laat werken en dat er 's 

nachts bij de meesten nog sluip-
verbruik was: magnetrons met een 
klokje, de wekker en natuurlijk de 
CV die aan blijft staan.

10% makkelijk haalbaar
Nienke Trap van Klimaatverbond 
Nederland: "Het doel van de Kli-
maatverbond Energy Battle is laten 
zien dat een gemiddelde besparing 
van 10% gemakkelijk haalbaar is, 
zonder wooncomfort te verliezen. 
Daarnaast willen we deelnemers 
bewuster maken van hun energie-
verbruik. Uit onderzoek blijkt dat 
43% van de huishoudens geen idee 
heeft hoeveel zij maandelijks beta-
len voor hun energieverbruik."

De stand
In november kreeg de tweede groep 
ambtenaren de wattcher thuis. De 
eerste groep had gemiddeld bijna 
14% per huishouden bespaard. Van 
de veertien deelnemende gemeen-
ten stond de Noordoostpolder 
bovenaan met een besparing van 
gemiddeld ruim 28%. De tweede 
groep van Bloemendaal stond op 6 
december op de tweede plaats met 
een besparing van bijna 36% achter 
Woerden met 41%.

Meedoen
Op 13 december start de derde en 
laatste groep. Hierin kunnen ook 
inwoners van de gemeente Bloe-

mendaal deelnemen. Er zijn nog 
een aantal plekken vrij. Aanmel-
den kan via voorlichting@bloemen-
daal.nl. Op 8 februari 2013, Warme 
Truiendag, is de prijsuitreiking. De 
eerste prijs voor de deelnemende 
gemeente is een Energy perfor-
mance display waarop een jaar lang 
het actuele energieverbruik te zien 
is. Voor het team met de grootste 
gemiddelde besparing is er een 
Greenchoice prijzenpakket met 
producten met een waarde van € 
150,-. x

Het goede voorbeeld
Energy battle Bloemendaalse ambtenaren

De overdracht van de Energywatchers aan de nieuwe groep ambtenaren, een 
apparaatje waarop je het totale stroomverbruik op dat moment kunt aflezen 
(Foto: Gemeente Bloemendaal).

En zo simpel is het (Foto: Gemeente Bloemendaal). x

zandvoort - Het vrachtschip Ocean 
Victory is zondagavond in problemen 
gekomen voor de kust van Zandvoort. 
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij meldde dat het schip 
de ketting van een navigatieboei in 
de schroef had gekregen en daar-
door stuurloos was geworden. De 170 
meter lange bulkcarrier kwam rond 
19.15 uur, kort na vertrek uit IJmuiden, 
in de problemen.

Het stuurloos geraakte vrachtschip 
bij Zandvoort gooide een anker uit 
om het schip vast te leggen en zo 
te voorkomen dat het zou stranden 
op de zandbanken voor de kust. 
Die poging was succesvol. Zondag-
avond deed een sleepboot van de 
Kustwacht een tweede poging om 
een sleepkabel aan de Ocean Victo-
ry vast te maken. Om 21.30 uur was 
het een andere sleepboot gelukt een 
sleepverbinding te maken om het 
vrachtschip zeewaarts te slepen. 
Maar om 22.10 uur brak die kabel.
Het was maandag overdag een druk-
te van belang op de boulevard om de 
reddingspogingen te aanschouwen. 
Het reddingswerk werd bemoeilijkt 
door de harde wind en de hoge gol-
ven (vier meter). Drie andere sleep-
boten voeren uit om te helpen. Ook 
was er een reddingshelikopter ter 
plaatse. Het 170 meter lange schip 
dat onder Panamese vlag vaart lag 
tot dinsdagochtend ongeveer 2,5 
kilometer uit de kust. Volgens de 
KNRM-woordvoerder zijn de twin-

tig opvarenden van het schip niet in 
gevaar geweest. "Als het strandt, zit 
het vast. En dan slaat het niet om." 
Er was geen lading aan boord.
Het gestrande vrachtschip is aan 
het eind van afgelopen dinsdagoch-
tend aangekomen in de haven van 
IJmuiden. Het schip arriveerde rond 
11.30 uur, liet de kustwacht weten. 
De geslaagde berging van de Ocean 
Victory begon dinsdagochtend 
vroeg. Volgens de kustwacht waren 
de weersomstandigheden dinsdag-
ochtend gunstig genoeg voor de 
berging, die dan ook zonder proble-
men verliep. Aan de operatie deden 
vijf sleepboten mee. Volgens een 
woordvoerder van bergingsbedrijf 
Svitzer gaan duikers de exacte scha-
de aan de schroef nu nader inspec-
teren. Ook zal worden vastgesteld 
welke reparaties noodzakelijk zijn 
en wordt de bemanning vermoede-
lijk gehoord over de exacte gang 
van zaken.
Het is het tweede incident in korte 
tijd op de Noordzee. Vorige week 
woensdagavond ging het drama-
tisch mis op 65 kilometer westelijk 
van Goeree. Een autovrachtschip, 
de Baltic Ace, kwam daar in aan-
varing met containerschip Corvus 
J. Daardoor zijn vermoedelijk elf 
opvarenden van de Baltic Ace om 
het leven gekomen. Vijf lichamen 
konden worden geborgen. Red-
dingswerkers hadden dertien opva-
renden gered. x

Stuurloos voor de kust

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Een meisje is dinsdag-
ochtend aangereden op de Lanck-
horstlaan. Ze wilde rond 09.30 uur 
bij de Lanckhorstlaan de Heem-
steedse Dreef oversteken toen ze 
werd aangereden door de auto en 
daarbij ten val kwam. Politie en 
ambulance kwamen ter plaatse 
om assistentie te verlenen. Geluk-

kig bleken de verwondingen erg 
mee te vallen en bleef het vooral 
beperkt tot materiële schade. Het 
verkeer op de Heemsteedse Dreef 
ondervond kort hinder doordat de 
rijbaan was afgesloten. x

Fietsster met de schrik vrij

(Foto: Michel van Bergen).

bennebroek - Jong Nederland Benne-
broek is een jeugdvereniging die vele 
activiteiten organiseert voor de jeugd 
van Bennebroek en omgeving. De 
groepbijeenkomsten vinden plaats in 
de Spelonk aan de Schoollaan 98a in 
Bennebroek.

In verband met de barre weersom-
standigheden is de jaarlijkse huis-
aan-huis hyacinten verkoopactie 
in Bennebroek doorgeschoven 
van vrijdag 7 december naar vrij-
dag 14 december. De opbrengst 
van verkoopactie wordt gebruikt 
voor de inrichting van het club-
gebouw en de aanschaf van spel-
materiaal.
Vanaf 18.15 uur komen vrijwil-
ligers aan de deur met verschil-
lende kleuren hyacintenbollen. 
Elke pot bevat drie hyacinten. De 
verkoopprijs betreft € 2,50. De 
vrijwilligers kunnen zich legiti-
meren door middel van een kopie 
van de vergunning die gemeente 
Bloemendaal voor deze verkoop 
heeft verleend. Voor meer infor-
matie, tel. 06-12663069 of kijk op 
www.jnbb.nl. x

Hyacintenverkoop

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Een mooie, tastbare herinnering
Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

HAARLEM - Ruim negen jaar geleden maakte 
Arnold Gerlofsma misschien wel de grootste 
ommezwaai in zijn leven. Nadat zijn rol in de 
detailhandel bleek uitgespeeld ging hij op 
zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond 
hij in de steenhouwerij en met name op het 
gebied van grafstenen. ‘Grafsteen Verkoop 
Gerlofsma’ wordt door Arnold vanuit de 
Haarlemse Waarderpolder gerund. Of het nu 
om het plaatsen van nieuwe grafstenen gaat, 
om onderhoud en renovatie van bestaande 
grafstenen of het verzorgen van nieuwe of 
vervolginscripties, in korte tijd heeft Arnold
zich het vak in al zijn facetten eigen gemaakt. 

“Het is een boeiend en vooral dankbaar beroep. 

Een grafsteen vormt een belangrijke herinnering 

aan een overleden dierbare. Reden genoeg om 

die met zorg uit te zoeken en te maken.” 

Het is de persoonlijke aanpak die het werk van 

Gerlofsma uniek maakt. Ieder sterfgeval heeft 

een eigen verhaal. Nabestaanden willen dat soms 

verwoord of verbeeld zien in een monument. 

Reden waarom Gerlofsma alle ruimte laat voor 

eigen ideeën en ontwerpen. “Vaak komen we 

tijdens de gesprekken tot een mooi resultaat. 

Laatst had ik een gesprek met een moeder en 

dochter. Opa was overleden en men wilde naast 

de grafsteen ook zijn liefde voor de zes kleinkin-

deren tot uiting brengen. Al pratend kwamen we 

op het idee om bij de grafsteen zes keitjes neer 

te leggen met op ieder keitje de naam van een 

kleinkind”, vertelt Arnold.

Door zijn vak is Arnold dagelijks met de dood 

bezig. “De enige zekerheid die we in het leven 

hebben is dat we doodgaan. Toch rust daar nog 

een groot taboe op. Bijna niemand praat tijdens 

het leven ongedwongen over de dood. Dat vind 

ik jammer.” Gerlofsma kan niet nalaten om alle 

door hem geplaatste grafstenen regelmatig na 

te lopen. Als er ergens iets niet in orde is, dan 

brengt hij dat weer in de juiste staat terug.

Met zijn eenmanszaak weet Arnold de prijzen 

voor graf- en urnenmonumenten laag te houden 

ten opzichte van andere steenhouwerijen. “Mijn 

motto is ‘een mooi monument voor een mooie 

prijs’. Ik wil niet groeien tot een groot bedrijf, dat 

zou ten koste gaan van de aandacht en tijd die ik 

nu in ieder gedenkteken kan steken. Uit mijn er-

varing blijkt dat mensen dat weten te waarderen. 

Ik kan het verdriet om een overledene niet weg-

nemen, maar het wel met een mooie, tastbare 

herinnering een beetje verzachten.” 

Grafsteen Verkoop Gerlofsma

Tappersweg 49, 2031 ET in Haarlem

023-5380023 / www.grafsteenverkoop.nl

De showroom is op afspraak te bezoeken.
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heemstede - Afgelopen maandag was 
een bijzondere bijeenkomst op de 
Algemene Begraafplaats in Heem-
stede. In de schemer van deze frisse 
herfstdag kwamen wethouder Christa 
Kuiper en ondernemer Sylvia Dekker 
van het Heemsteedse bedrijf Memo-
rial Design samen om de Candle Mate 
in gebruik te nemen.

door Onno van Middelkoop

De Candle Mate is ontworpen en 
gebouwd door Memorial Design, 
een onderneming die zich speciali-
seert op het gebied van urnen en 
assierraden. De Candle Mate is een 
speciale kaarsenautomaat, geheel 
gemaakt van roestvrij hoogwaar-

dig staal (316) en is een noviteit in 
de uitvaartbranche. Via de auto-
maat kunnen grafkaarsen worden 
gekocht zonder tussenkomst van 
begraafplaatspersoneel. Christa Kui-
per: "Om bezoekers van de begraaf-
plaats extra service te bieden, heeft 
het college van B&W besloten deze 
kaarsenautomaat aan te schaffen. 
Wat het bijzonder maakt is dat de 
Candle Mate een uitvinding is van 
een Heemsteeds bedrijf."
Sylvia Dekker: "Wij zijn trots op dit 
ontwerp, dat gemaakt is van hoog-
waardige en duurzame materialen. 
De afbeelding op de voorkant kan 

geheel naar wens van de klant wor-
den aangepast en is gemaakt van 
een kleurvast folie dat op het staal 
wordt aangebracht. Naast een witte 
of rode kaars  is het ook mogelijk 
om een aansteker uit de automaat 
te krijgen."
De automaat staat vlak na de ingang 
op de kop van één van de looppaden, 
vlakbij de aula. Voor een vriendelij-
ke prijs kan men een kaars kopen en 
aansteken voor een dierbare. En dat 
kan, tijdens de openingstijden van 
de begraafplaats, op ieder gewenst 
moment. Een mooie aanvulling op 
de dienstverlening is het zeker. x

Warme aanvulling
op een frisse dag

Kaarsenautomaat op Algemene Begraafplaats Heemstede

Sylvia Dekker en Christa Kuiper voor de 'Candle Mate', die tijdens de openingstij-
den van de begraafplaats altijd beschikbaar is (Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem - Het Kennemer Gasthuis 
heeft een vinkje ontvangen in de 
patiëntenwijzer prostaatkanker van 
de ProstaatKankerStichting. Dat 
betekent dat de zorg voor prostaat-
kankerpatiënten in ons ziekenhuis 
voldoet aan de normen die deze 
patiëntenorganisatie samen met de 
Nederlandse Federatie van Kanker-
patiëntenorganisaties (NFK) heeft 
opgesteld.

De Patiëntenwijzer Prostaatkan-
ker laat zien welke ziekenhuizen 
voldoen aan de voorwaarden voor 
goede prostaatkankerzorg. Zo is 
gekeken er of er een gespeciali-
seerd verpleegkundige betrokken 
is bij de zorg voor de prostaatkan-
kerpatiënt. Ook moet bijvoorbeeld 
voor alle betrokkenen helder zijn 
wie de 'hoofdbehandelaar' is en 
wie het aanspreekpunt is voor de 
patiënt bij vragen of onduidelijk-
heden.
De voorwaarden zijn afgestemd 

met vertegenwoordigers van de 
beroepsverenigingen van artsen 
en verpleegkundigen. Zieken-
huizen die aan alle voorwaarden 
voldoen, worden in de Patiënten-
wijzer gemarkeerd met een 'groen 
vinkje'.
Steeds meer patiëntenverenigin-
gen brengen hun eigen keurmerk 
uit. Het KG ontving eerder al het 
roze lintje van de Bortkanker-
Vereniging Nederland, het Vaat-
keurmerk, van de Hart & Vaat-
groep patiëntenvereniging en 
het borstvoedingscertificaat van 
WHO/Unicef en Stichting Zorg 
voor Borstvoeding en het vinkje 
van de Nederlandse stomavereni-
ging. Het ziekenhuis is blij met 
deze keurmerken. Juist omdat ze 
afkomstig zijn van diegenen waar 
het om gaat: de patiënten.
Meer informatie is te vinden op 
www.prostaatkankerstichting.nl. 
x

Keurmerk prostaatkanker

bentveld - Leerlingen van Perspec-
tief Leerwerkbedrijven zijn het team 
in woonzorgcentrum A.G. Bodaan 
van ZorgContact komen versterken. 
Octavio helpt met een grote glimlach 
een bewoonster van de PG afdeling 
in woonzorgcentrum A.G. Bodaan: 
"Het is zo leuk om mensen te helpen 
en voor de ander iets te betekenen. 
Ik vind het ook erg leuk om met oude 
mensen te werken. Laatst was een 
bewoonster van zeker wel in de 90 
Mozart aan het spelen op de piano. 
Dat was erg mooi en ik vond het heel 
knap van iemand die zo oud is."

Perspectief heeft ervaring met het 
runnen van leerwerkbedrijven, 
die al vele jaren een aanvulling 
zijn op het reguliere onderwijs-
aanbod van het MBO. De jonge-
ren uit de Perspectief doelgroep 
hebben behoefte aan een klein-
schalige, veilige en goed gestruc-
tureerde werkomgeving. De leer-
werkbedrijven van Perspectief 
bieden deelnemers een laatste 
kans. Weer mee tellen, omdat je 
er zelf voor zorgt dat je zaakjes 
weer op orde zijn. 
Daardoor ontstaan goede kansen 
op een huis, een baan, een auto, 
een gezin of wat je dan ook graag 
zou willen.
Eerder dit jaar zijn al een aantal 
leerlingen van Perspectief Leer-
werkbedrijven gestart in woon-
zorgcentrum Meerleven in Ben-
nebroek. Nu is ook woonzorgcen-

trum A.G. Bodaan in Bentveld blij 
met de vier toegewijde en gemoti-
veerde leerlingen van Perspectief 
die, onder begeleiding van een 
leermeester, de opleiding tot Ver-
zorgende Niveau 2 volgen. Meer-
leven en A.G. Bodaan zijn beide 
onderdeel van ZorgContact, een 
organisatie die zich richt op zorg- 
en dienstverlening aan ouderen 
in deze regio.

Zoals alle zorgorganisaties anti-
cipeert ook ZorgContact op het 
komende tekort aan geoefend en 
gediplomeerd personeel. Boven-
dien wil ZorgContact bewust 
ondernemen in de zin van het bie-
den van kansen aan - in dit geval 
- de jongeren uit de doelgroep 
van Perspectief. Octavio, Chantal, 
Eline en Stephen gaan het zeker 
redden. x

Toegewijd en gemotiveerd
Perspectief Leerwerkbedrijven

Van links naar rechts leerlingen Step-
hen, Eline, Chantal, Octavio en leer-
meester Ada  (Foto: ZorgContact - Sas-
kia de Klerk).

regio - Koos Min Marketing leidt 
mensen op in het vak van de toe-
komst: netwerkmarketing. Alle 
politieke partijen bijten hun tan-
den er op stuk: banen. Maar of je 
nu van linkse of rechtse signatuur 
bent, vraag je je wel eens af: "Zijn er 
eigenlijk wel voldoende banen?"

Waarschijnlijk niet. Vandaar dat 
er naarstig gezocht wordt naar 
een alternatieve vorm van werk in 
loondienst. En er is volgens Koos 
Min wel degelijk een alternatief: 
netwerkmarketing. Een andere 
vorm van producten of diensten 
in de markt te zetten. 
Niet via winkels, maar via een net-
werk van enthousiaste gebruikers. 
Een consumenten-netwerk dus. 
Koos Min: "En zonder dat men er 
erg in heeft, doet eigenlijk ieder-
een dat dagelijks. 'Heb je dit boek 
wel eens gelezen? Ben je al eens 
bij dat restaurant geweest? Heb je 
die film al gezien?' Netwerkmar-
keting is niets anders dan het aan-
bevelen en promoten van dingen 
die je leuk vindt en daar uiteraard 
voor betaald te krijgen."
Het aantal netwerkmarketing-
bedrijven in de wereld groeit 
gestaag. Maar je moet wel het kaf 
van het koren weten te scheiden. 

Samenwerking met het juiste 
bedrijf is in feite een risicoloze 
manier om voor jezelf een eigen 
onderneming op te zetten. Groot 
of klein, dat bepaal je zelf. Een 
gedegen trainingsprogramma 
en persoonlijke coaching zijn de 
specialiteiten van Koos Min Mar-
keting.
Koos Min Marketing opereert in 
de grootste hedendaagse groei-
markt: vitaliteit en gezondheid. 
Het bedrijf werkt volgens een 

Het vak van de toekomst
Koos Min Marketing

"Netwerkmarketing is niets anders 
dan het aanbevelen en promoten van 
dingen die je leuk vindt en daar uiter-
aard voor betaald te krijgen", stelt 
Koos Min (Publiciteitsfoto).

meer dan 34 jaar bewezen con-
cept. Vanzelfsprekend dien je ook 
in dit vak leergierig te zijn en moet 
je een mensen-mens zijn; een trai-
ner/coach en geen verkoper. 
Geïnteresseerden kunnen bellen 
met 023-5374726 of kijken op 
www.koosminmarketing.nl. x

overveen - De afgelopen maanden is 
hard gewerkt aan de herinrichting 
van parkeerterrein Koevlak (Over-
veen) van Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Vrijdag plantte wethou-
der mevrouw Annemieke Schep 
van de gemeente Bloemendaal de 
laatste van vijftig volwassen bomen 
en rondde daarmee officieel de her-
inrichting af. De bomen geven het 
parkeerterrein een natuurlijke uit-
straling, passend bij de omgeving. 
Door een betere benutting van de 
beschikbare ruimte is het aantal 
parkeerplaatsen gelijk gebleven 
ten opzichte van de oude indeling. 
Daarnaast is er in de noordwest-
hoek van het parkeerterrein ruim-
te ontstaan voor het momenteel in 
aanbouw zijnde nieuwe bezoekers-
centrum van het Nationaal Park, 
dat de nieuwe naam 'De Kennemer-
duinen' krijgt. x

Herinrichting Koevlak klaar

(Foto: Cor van Iperen).
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

cruquius - In de kerstvakantie biedt 
Museum De Cruquius een spannende 
speurtocht aan rond het thema Ener-
gie. Kinderen vanaf 6 jaar - maar ook 
hun (groot)ouders zijn van harte wel-
kom - om op zoek te gaan naar kracht-
patsers in het museum.

In De Cruquius staat de grootste 
stoommachine ter wereld, maar 
het museum laat nog meer kracht-
patsers zien; ieder met zijn eigen 
bijzonderheden. Tijdens de speur-
tocht leren de bezoekers ook van 
alles over de arbeid en de omstan-
digheden tijdens de droogmaking 
van het Haarlemmermeer én over 
de rol die De Cruquius daarbij 
gespeeld heeft. Kinderen die deel-
nemen aan de speurtocht krijgen 
na afloop een verrassing mee en ook 
aan de inwendige mens is gedacht. 
Wie na afloop zijn toegangskaartje 
in Theehuis Cruquius - direct naast 
het museum - laat zien, krijgt met 
korting het kidsmenu: een pan-
nenkoek of patat met een kroket, 
samen met limonade. Als men 
de naamgever van het museum, 
Nicolaus Cruquius, in levende lijve 
wil ontmoeten, is men welkom bij 
de voorstellingen van Living His-
tory op de zondagmiddagen.
In de kerstvakantie is het museum 
geopend van zaterdag 22 decem-
ber tot en met zondag 6 januari 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het 
museum is gesloten op 24, 25, 26, 
31 december en op 1 en 2 januari.
Museum De Cruquius ligt aan de 
Cruquiusdijk 27 in de Cruquius, tel. 

023-5285704. Volwassenen betalen 
€ 6,- entree, 65+ en jeugd respec-
tievelijk € 4,50 en € 3,-. Deelname 

aan de speurtocht kost € 1,- en het 
kidsmenu € 5,-. Zie ook www.muse-
umdecruquius.nl. x

Krachtpatsers in De Cruquius

Museum De Cruquius in de winter (Publiciteitsfoto).

regio - Vanaf 1 december is de e-book 
campagne Lees Meer van de gezamen-
lijke Bibliotheken van start gegaan. 
De actie vormt de aftrap van de lande-
lijke digitale Bibliotheek. Zowel leden 
als niet-leden kunnen gebruikmaken 
van Lees Meer: de nieuwe manier om 
e-books te ontdekken. Via de website 
www.bibliotheek.nl/leesmeer kun je 
e-books vinden, die passen bij de plek 
waar je bent.

De Bibliotheek heeft voor Lees Meer 
een gevarieerd aanbod e-books 
samengesteld. E-books die je zou 
willen lezen na bijvoorbeeld een 
bezoek aan een museum of voorstel-
ling. Of e-books voor als je graag in 
de keuken staat om lekker te kok-
kerellen. Voor elke plek heeft Lees 
Meer een selectie van verschillende 
e-books. Niet alleen informatieve 
boeken, maar ook prentenboeken, 
romans of verhalenbundels die 
je inspireren en je gevoel op dat 
moment versterken.
Op allerlei plekken in het land kun 
je posters met een QR-code tegenko-
men met gratis e-books die passen 
bij de plek waar je dan bent. Rondom 
stations vind je inspirerende verha-
len en columns voor in bus, trein 
of metro. Handig voor onderweg. 
En weer heel andere boeken tref je 
aan in het Openluchtmuseum of bij 

de Rotterdamse Kunsthal. Vanzelf-
sprekend vind je komende maan-
den ook dit soort posters rondom 
de Nederlandse Bibliotheken.
De e-books van Lees Meer zijn 
gewoon op een tablet, smartphone 
of computer met een recente brow-
ser te lezen. De meeste e-readers 
met een browserfunctie zijn ook 
geschikt.
Iedereen kan gebruikmaken van 
Lees Meer. Ook als je geen lid bent 
van de Bibliotheek. Het enige wat 
je moet doen is je eenmalig gratis 
aanmelden op www.bibliotheek.
nl/leesmeer. De campagne zal tot 1 
juni duren. Iedere gebruiker kan in 
dit half jaar tien e-books lezen.
De Bibliotheek biedt iedereen vrije 
toegang tot informatie, kennis en 
cultuur zodat mensen zich bewust, 
kritisch en actief kunnen bewe-
gen in de maatschappij. Het is een 
schatkamer vol materialen, ideeën 
en verhalen. Een plek die bezoekers 
in ontmoeting brengt met informa-
tie en ideeën. Bibliotheken beschik-
ken over de meest complete en veel-
zijdige collectie van Nederland. De 
Bibliotheek heeft vestigingen ver-
spreid over heel Nederland en heeft 
circa 4 miljoen leden.
Voor meer informatie kijk op www.
bibliotheekduinrand.nl of op www.
bibliotheek.nl/leesmeer. x

Lees Meer nieuwe manier
om e-books te ontdekken

Campagne van de Bibliotheek

overveen - De bestuurder van een 
auto is dinsdag aan het einde van 
de ochtend tegen een boom langs 
de Zeeweg aan gereden. De man 
reed om even voor 12.00 uur in 
de richting van Haarlem toen hij 
onwel werd. Hij probeerde zijn auto 
nog in de berm te parkeren, maar 
kwam niet op tijd tot stilstand en 
botste tegen de boom aan. Diver-
se hulpdiensten, waaronder het 

Mobiel Medisch Team uit Amster-
dam, rukten uit om hulp te verle-
nen. De gewonde man is door het 
ambulancepersoneel nagekeken en 
onder begeleiding van de arts uit 
de traumahelikopter overgebracht 
naar het VU ziekenhuis in Amster-
dam. x

Auto tegen boom op Zeeweg

(Foto: Rowin van Diest).

overveen - Op zondag 16 december 
is het al een beetje Kerstmis in 
bezoekerscentrum De Zandwaaier. 
Van 13.30 tot 15.30 uur loopt de 
schaapskudde uit de Kennemerdui-
nen in en rond het bezoekerscen-
trum. De herderin zorgt met haar 
twee Schotse bordercollies dat ze 
netjes bij elkaar blijven. Liefheb-
bers kunnen voorafgaand helpen 
de schapen over te brengen van het 
Koevlak naar de Zandwaaier. Om 
12.00 uur wordt verzameld bij het 
informatiebord achteraan de par-
keerplaats Koevlak aan de Zeeweg. 
Met de boswachter en de herderin 

wordt de schaapskudde uit het 
duin opgehaald en veilig naar de 
Zandwaaier gebracht. Kinderen die 
verkleed komen als herder, engel 
of Maria krijgen bij de balie van de 
Zandwaaier een leuke verrassing. Ze 
kunnen ook lekker kerstknutselen 
en een plukje echte schapenwol 
meenemen. Het Shantykoor uit De 
Zilk zingt om 14.30 uur en 15.30 uur 
kerstliederen in de sfeervol inge-
richte Zandwaaier. Duincafé De Kar-
meliet heeft Glühwein en chocomel. 
De toegang is gratis. Honden zijn 
niet toegestaan bij deze activiteit. 
Aanmelden is niet nodig. x

Kerst bij de Zandwaaier

haarlem/regio - Met ingang van 2013 
gelden er als gevolg van bezuini-
gingen en een teruglopend aantal 
bezoekers nieuwe openingstijden 
voor beide locaties van het Noord-
Hollands Archief in Haarlem.

De locatie Jansstraat is vanaf het 
nieuwe jaar geopend op dinsdag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur en elke derde zaterdag van de 
maand van 09.00 tot 17.00 uur. De 
locatie Kleine Houtweg opent haar 
deuren in 2013 elke dinsdag en 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Op de dagen dat de locatie Kleine 
Houtweg gesloten is, bestaat de 
mogelijkheid om archiefstukken 
van deze locatie aan te vragen en 
in te zien op de locatie Jansstraat.
Op de locatie Jansstraat wijzigt 
alleen de zaterdagopenstelling. In 
plaats van elke zaterdag van 09.00 
tot 14.00 uur is de studiezaal vanaf 
het nieuwe jaar nog één zaterdag 
in de maand open. Maar dan wel 
van 09.00 tot 17.00 uur en met vol-

ledige dienstverlening. Rekening 
houdend met de openingstijden 
van andere archiefinstellingen is 
er voor de derde zaterdag van de 
maand gekozen.
Op de locatie Kleine Houtweg wordt 
de openstelling gehalveerd, van 32 
uur in de week naar 16 uur. Voor 
de concrete invulling van deze 
beperking is de mening van bezoe-
kers gevraagd via een enquête op 
de website. Alle bezoekers die in 
de afgelopen vijf jaar meer dan één 
keer de Kleine Houtweg bezochten, 
zijn per e-mail of brief uitgenodigd 
de enquête in te vullen. De geën-
quêteerden konden kiezen tussen 
openstelling op twee hele dagen of 
vier dagdelen en aansluitend een 
voorkeur voor een dag of dagdeel 
invullen. Uiteindelijk hebben 226 
personen de enquête ingevuld, 
waarvan ruim 63% de voorkeur 
geeft aan twee hele dagen en wel 
de dinsdag en donderdag. Aldus is 
besloten. x

Wijziging openingstijden
Noord-Hollands Archief

overveen - De provincie Noord-
Holland gaat een kapvergunning 
aanvragen voor een aantal bomen 
langs de Zeeweg (N200). Ze verke-
ren in slechte staat of belemme-
ren het zicht, waardoor onveilige 
situaties ontstaan. In de week van 
17 december worden de bomen 
gekeurd. De bomen die in aanmer-
king komen voor de kap krijgen 
een witte stip. Op basis van het 
aantal gemerkte bomen vraagt de 
provincie een kapvergunning aan 
bij de gemeente Bloemendaal. De 
provincie verwacht dat het om 
tussen de 25 en 50 bomen gaat. 
Voor vragen over de voorgeno-
men bomenkap kunnen wegge-
bruikers en omwonenden bellen 
naar het provinciale Servicepunt 
Wegen en Vaarwegen, tel. 0800-
0200600 (gratis). x

Keuring bomen
langs Zeeweg
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Het einde van het jaar is in zicht en we kunnen ons verheugen op gezellige 

Kerstdagen. Graag heten wij u welkom in ons sfeervolle restaurant La Tulipe 

Noire op Kerstavond en 1e Kerstdag. Wij serveren het volgende kerstmenu:

Kerstmenu 2012

Marbre van goudrenetten,
Frieslanders en eendenlever met een mintmarmelade

- 0 -
Ragout van kreeft en coquille in een krokant jasje van filodeeg met jus van 

kreeft en parfum van citroenolie
- 0 -

Tompouce van kwartel, goldberry’s en morilles jus
- 0 -

Hertenbiefstuk op dragon,
hete bliksem met een lichte saus van Dyon mosterd

- 0 -
Kerstdessert van witte chocolade.

Dit menu serveren wij voor € 62,50 per persoon.

Reserveren

U kunt reserveren via onze website, per email of telefonisch.

Restaurant La Tulipe Noire | Bekslaan 35 | 2114 CB Vogelenzang

023-5849155 | restaurant@latulipenoire.nl | www.latulipenoire.nl 

U reserveert via: 0252 - 241333 of recep� e@tespelduyn.nl
Tespellaan 53, 2211 VT Noordwijkerhout 
Meer info: www.tespelduyn.nl

350 gra� s 

parkeerplaatsen

Tijdens de feestdagen 

volop geopend, m.u.v.

25 december en 1 januari

Uitdagend golfen op 10 minuten van Haarlem!

Par 5 / 446 meter - uitholen op 18 meter (!) hoogte
Par 4 / 375 meter - afslaan vanaf 23 meter hoogte
Par 4 / 239 meter
Par 4 / 274 meter
Géén wintergreens

In Noordwijkerhout vindt u  de perfect  onderhouden en uitdagende 
Gol� aan Tespelduyn met NGF B-Status. Op vertoon van de ledenpas van 
uw huidige gol� aan speelt u tot 1 maart 2013 tegen het introduc� etarief;

9 holes   € 17,50  /  weekend: € 22,50
18 holes   € 32,50  /  weekend: € 37,50
weekend begint vrijdag om 14:00 uur

Golf & Gastvrijheid

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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bloemendaal - "Ik organiseer dit 
concert op een door de weekse dag, 
overdag, omdat dat juist voor oude-
ren het meest geschikte moment is 
om te doen. In de weekenden zijn de 
kinderen vaak ook vrij en willen de 
mensen die momenten vrij houden 
voor familie", vertelt een enthousi-
aste Carin Warnaars. "Daarom ben 
ik juist begonnen met het organise-
ren van kleinschalige evenementen 
en uitstapjes op door de weekse 
dagen, op de momenten dat zij juist 
wél tijd hebben."

Een ogenschijnlijk simpel idee, 
maar je moet er maar opkomen. 
Dat er behoefte bestaat onder de 
ouderen om deel te nemen aan 
activiteiten als een museumbe-
zoek of aan een musical zoals 
Soldaat van Oranje staat buiten 
kijf. "In het laatste geval moest 
ik zelfs nee verkopen. Dat ga ik 
dus nog een keer doen en wel in 
maart 2013! Als gastvrouw bege-
leid ik zelf de hele dag en zorg 
ervoor dat de mensen een gewel-
dige dag beleven waarover ze nog 
lang kunnen napraten."

Kerstconcert
Op dinsdag 18 december, om 
15.00 uur 's middags, begint het 
fraaie kerstconcert in de Dorps-
kerk van Bloemendaal. Er is plaats 
voor tweehonderd mensen. Het 
ensemble Luci Serene, bestaande 
uit de sopraan Heleen Meijer, alt 
Annette Stallinga en pianist And-
rew Clark, laat het publiek voor de 
pauze genieten van vele bekende 
kerstliederen, waaronder Sound 
the trompet van Purcell, For unto 
us a child is born van Händel, het 
Maria Wiegenlied en het bekende 
Midden in de winternacht. Na de 
pauze worden er nog bekende 
aria's en hoogtepunten uit diverse 
Opera's ten gehore gebracht.

High Tea
Natuurlijk heeft Carin rekening 
gehouden met zaken als ver-
voer en entourage. Behalve het 
drankje in de pauze kan men het 
bezoek aan het concert uitbreiden 
met een high tea in Tea Room 'Bij 
Babette' aan de Bloemendaalse-
weg. Behalve een welkomstdrank-

je valt onder anderen te kiezen uit 
drie mini cakes, een mini quiche, 
een selectie van sandwiches, sco-
nes met jam en clotted cream en 
natuurlijk twee koppen thee. Bij 
de bestelling kan men kiezen om 
juist voor of na het concert gebruik 
te maken van dit arrangement. De 
kaartjes voor het concert kosten € 
17,50. In combinatie met het High 
Tea Arrangement zijn de kosten 

€ 35,-. Kaarten zijn te koop via 
Uit met Carin, tel. 023-5258318, 
bij Boekhandel Papyrium in 
Bloemendaal en bij Primera in 
Overveen. Ook via Welzijn Bloe-
mendaal, tel. 023-5250366 of 584 
5300, kan men kaarten bestellen 
en tevens afspraken maken over 
eventueel vervoer als dat nodig is. 
Indien men vóór 17 december een 
kaartje koopt, kost deze € 15,- in 
plaats van € 17,50 en twee kaart-
jes voor € 25,-.

Uitmetcarin.nl
De uitjes kunnen door de mensen 
zelf worden geboekt, maar het is 
natuurlijk leuk voor kinderen om 
een uitje cadeau te geven aan hun 
ouders. Dat kan heel makkelijk 

via de website www.uitmetcarin.
nl  Ook als men een bijzondere 
verjaardag te vieren heeft kan 
men bij Uit met Carin terecht. 
"Ik kan van een verjaardagsfeest 
een bijzonder evenement maken 
waar mensen mooie herinnerin-
gen aan zullen bewaren."
Carin organiseert haar uitjes met 
het oog op een rustig tempo, 
voldoende rustmomenten en 
gedeelde gezellige momenten. 
Voor komend jaar staan er al weer 
diverse uitjes op het programma, 
waaronder een bezoek aan de 
schilderijencollectie van het 
Scheepvaart Museum in  Amster-
dam, een bezoek aan de Jubileum-
tentoonstelling FRANS HALS Oog 
in oog met Rembrandt, Rubens en 
Titiaan in Haarlem, een bezoek 
aan de bijzondere tentoonstel-
ling Wilhelmina's levensavond in 
het Apeldoornse Paleis Het Loo en 
het eerder genoemde uitje naar de 
musical Soldaat van Oranje. x

'Door de weeks, omdat dat
juist het meest geschikt is'

Kerstconcert voor ouderen in de Dorpskerk

De zeventiende eeuwse rijksmonumentale Dorpskerk is dinsdag 18 december 
het decor van een sfeervol kerstconcert (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Carin Warnaars: "Als gastvrouw bege-
leid ik zelf de hele dag en zorg ervoor 
dat de mensen een geweldige dag 
beleven waarover ze nog lang kunnen 
napraten" (Publiciteitsfoto).

Donderdag 13 december

Kerst-meezing-viering

19.00 | Buiten branden de lamp-
jes en binnen staat de kerstboom. 
Met trompetgeschal en warme cel-
loklanken, prachtig orgelspel en 
carols brengen de leerlingen van 
de muziekschool Jaap Prinsen het 
publiek in kerstsferen. Een kerst-
verhaal en veel samenzang zullen 
niet ontbreken. Gratis [na afloop 
collecte]. Dorpskerk, Kerkplein in 
Bloemendaal.

Kerstzangavond

20.00 | 'Festival of Lessons & Carols 
in de Advent' met volop gelegenheid 
zelf mee te zingen. Er is een gelegen-
heidskoor samengesteld met o.a. 
een aantal leden van het ensemble 
Sola re Solare uit Heemstede. Ont-
moetingskerk, Frankrijklaan 4 in 
Haarlem. Toegang gratis.

Vrijdag 14 december

A Celtic Xmas

20.00 | Mirjam Rietberg - harp, 
Mieke Manschot - zang en percus-
sie en Katya Woloshyn - viool. Zowel 
instrumentale als vocale Keltische 
kerstmuziek en kerstmuziek in Kel-
tische bewerking. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Moord. www.mos-
terdzaadje.nl

Zaterdag 15 december

Jips Kleine Kerststal [0 t/m 6 jaar]

10.30 | Geheel nieuw geschreven 
kerstmusical voor de allerjong-
sten van 0 t/m 6 jaar met als vaste 
ingrediënten het kerstverhaal, veel 
sfeer en interactie met de kinderen, 
leuke kerstliedjes met teksten die 
door kinderen tot 6 jaar begrepen 
worden. Toegang gratis, reserveren 
verplicht via kerstmusical@telfort.
nl o.v.v. naam, aantal kinderen tot 
6 jaar, aantal volwassenen en/of 
kinderen ouder dan 6 jaar en twee 
voorkeurstijden: 10.30 uur [vol], 
11.30 uur, 13.00 uur, 14.00, 15.15 
[praktisch vol] en 16.15 uur. Imma-
nuelkerk, Van Egmondstraat 7 in 
Haarlem-Noord.

Kerstmarkt

12.00 | Kerstmarktje met van alles 
en nog wat. Dankzij de medewer-
king van Center Parcs zal er ook 
een levende Kerststal aanwezig zijn. 
Gasthuisplein in Zandvoort.

Kerstscratch

15.30 | KerstScratch met Vocaal 
Ensemble Kwarts. Op het program-
ma o.a. Christmas Carols en koralen 
uit het Weihnachtsoratorium van 
Bach. € 10,- [kinderen € 5,-]. Groen-
marktkerk in Haarlem. Reserveren 
mogelijk via 023-5386682 of www.
vocaalensemblekwarts.nl

Christmas Carols

16.30 | Kort kerstconcert door een 
scratchkoor o.l.v. Piet Hulsbos 
m.m.v. Gijs Boelen - orgel. Gratis [na 
afloop collecte]. Oude Kerk, Wilhel-
minaplein in Heemstede.

Kerstkien de Eenhoorn

20.00 | Het kerstkienen bij speeltuin 
de Eenhoorn aan de Bernhardstraat 
2 vindt dit jaar plaats op zaterdag 
15 december. Aanvang is 20.00 uur 
(deuren open vanaf 19.30 uur) en 
de entree bedraagt € 2,- per per-
soon. Reserveren is mogelijk via 
023-5361969. www.speeltuindeeen-
hoorn.nl

'In de Lage Landen'

20.15 | Het Haarlem Voices kerst-
concert staat dit jaar in het teken 
van de Lage Landen met koorwer-
ken van voornamelijk Nederlandse 
componisten zoals Sweelinck, 

Kerstconcerten en -voorstellingen Strategier, Leenders, Andriessen, 
Messaus en anderen vanaf de 17de 
eeuw tot heden. Vrijwillige bijdrage 
[richtbedrag € 15,-]. St. Josephkerk, 
Jansstraat 43 in Haarlem. www.
haarlemvoices.nl

Zondag 16 december

Kerst Sing-in

15.00 | Sing-in m.m.v. de koren Tri-
nity en Cantorij. Er worden enkele 
koorwerken ten gehore gebracht en 
er is voor al veel samenzang. Gratis 
[na afloop collecte]. Adelbertuskerk, 
hoek Rijksstraatweg en Zaanen-
straat. In Haarlem-Noord.

Kerstgedachte als rode lijn

15.00 | Sandra van den Brand - mez-
zosopraan, Bärbel Nieuwenberg 
- altmezzo en Jacco Lamfers - piano. 
Bekende en onbekende juweeltjes 
uit de negentiende eeuw: Frans-, 
Duits-, Engels- en Nederlandstalige 
kerstliederen met solo's, aria's en 
duetten. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Moord. www.mosterd-
zaadje.nl

Camerata RCO

15.00 | Veertienkoppig gezelschap, 
samengesteld uit leden van het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest. 
Werken van Vivaldi, Corelli, Loca-
telli, Händel en van Wassenaar. 
€ 10,-. Oude Kerk, Kerkplein in 
Spaarndam. www.vriendenoude-
kerk.nl ; www.camerata-rco.nl

Cantabile

15.00 | Het Alphens kamerkoor Can-
tabile o.l.v. Simon Stelling m.m.v. 
organist Gerard Poort. Kerstcon-
cert als afsluiting van het klassieke 
concertjaar 2012. € 5,-. Protestantse 
Kerk, Kerkplein in Zandvoort. www.
classicconcerts.nl

Femmes Vocales

15.00 | Het a-capella koor Femmes 
Vocales o.l.v. Piet Hulsbos brengt 
de aanwezigen in de kerstsfeer met 
bekende en onbekende Kerstliede-
ren. M.m.v. harpiste Scholten. Gra-
tis [na afloop collecte]. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein in Heemstede.

Franse kerstliederen

17.00 | 'C'est Noël! Chantons, chan-
tons!' Gezamenlijk Franstalige 
kerstliederen te zingen m.m.v. de 
huisorganist van de Eglise Wallonne 
Haarlem, Kees Huges. Gratis. Waalse 
Kerk, Begijnhof in Haarlem.

Volkskerstzang

17.00 | Muzikaal zangfestijn met 
het Interkerkelijk koor El Jakim 
uit Haarlem en de Chr. Gerefor-
meerde Zangvereniging Evondo uit 
Aalsmeer, beide o.l.v. Ton vd Horst. 
M.m.v. trompettist Gerard Silvis. 
Gratis [na afloop collecte]. Imma-
nuelkerk, Van Egmondstraat 7 in 
Haarlem-Noord. 

Dinsdag 18 december

Sfeervol

15.00 | Ensemble Luci Serene: Hel-
een Meijer - sopraan, Annette Stal-
linga - alt en Andrew Clark -piano. 
Bekende kerstliederen van o.a. Pur-
cell en Händel en hoogtepunten uit 
opera's van Bizet, Gluck, Mozart, 
Verdi, Brahms en Bernstein. € 17,50. 
Dorpskerk, Kerkplein in Bloemen-
daal.. Zowel vooraf als na afloop 
i.c.m. High Tea [á € 35,-inclusief 
naar eigen keuze] bij Tea Room Bij 
Babette [Bloemendaalseweg 104]. 
023-5258318 en www.uitmetcarin.
nl

Kerstzangavond

20.00 | Samenzang m.m.v. kerkorga-
nist Ott Deen en pianiste Fien Bol-
man. Tevens een gelegenheidskoor. 
Gratis [na afloop collecte]. Koning-
kerk, Kloppersingel in Haarlem.

haarlem - Op zondag 16 december 
houdt het Gilde Haarlem de tradi-
tionele kerstwandeling, aanvang 
is 16.00 uur. De wandeling start 
bij de Waalse kerk in het Begijn-
hof, een pittoresk buurtje met 
historische achtergrond. Aan-
sluitend aan de wandeling kan 
de kerstzang in de Waalse Kerk, 
die om 17.00 uur begint, worden 
bijgewoond. Bekende kerstlied-
jes zullen in de Franse taal wor-
den gezongen onder begeleiding 
van het orgel en met medewer-
king van het vocaal ensemble La 
Grenouille. Du chocolat chaud 
et du vin chaud zullen worden 
aangeboden. Deelname aan de 
wandeling kost € 3,- per persoon. 
Aanmelden (verplicht) kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 09.00 
en 10.00 uur en tussen 18.00 en 
19.30 uur via 06-16410803, of 
stuur een e-mail naar gildewande-
lingen@gmail.com. Zie ook www.
gildehaarlem.nl. x

Kerstwandeling
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Werk jij in de zorg…
…en heb je ambitie?

Wil je zelf bepalen wanneer en hoelang je werkt 
en daarbij je eigen inkomen regelen?
Dan kan het zelfstandig ondernemerschap iets 
voor jou zijn. Met steun en begeleiding van 
Zusterz is dat makkelijker dan je denkt. 
Nieuwsgierig? Kijk op www.zusterz.nl
We zien je graag op onze informatiebijeenkomst. 
Ook voor zzp’ers die graag via Zusterz willen 
werken... geef jezelf een gezicht en collega’s bij 
Zusterz.

Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN
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haarlem - De koren van de Kathedrale 
Basiliek St. Bavo geven ook dit jaar 
weer het traditionele kerstconcert 
in de sfeervol verlichte en tijdelijk 
steigervrije Kathedrale Basiliek aan 
de Leidsevaart in Haarlem en wel op 
zondag 16 december. Op donderdag 
20 december is de Basiliek het toneel 
van het St. John's College Choir uit 
Cambridge onder leiding van Andrew 
Nethsingha.

Op zondag 16 december brengen 
de koren van de Kathedrale Basi-
liek de Pastoralmesse van Anton 
Diabelli en de Fantasia on Chrismas 
Carols van Vaughan Williams onder 
begeleiding van Het Promenade 
Orkest en met medewerking van 
Jasper Schweppe, bariton en jonge 
solisten uit eigen soloklas. Met een 

selectie uit bekende internationale 
carols laat het Muziekinstituut met 
alle verschillende deelkoren zich 
van zijn best kant horen. De koren 
staan onder leiding van dirigenten 

Fons Ziekman en Sanne Nieuwen-
huijsen.
Het concert begint om 14.30 uur 
(deur open om 14.00 uur). Kaarten 
bestellen kan voordelig in de voor-
verkoop (à € 17,50) via www.bavo-
concert.nl. Ook aan de kassa bij de 
ingang van de Kathedraal zijn kaar-
ten verkrijgbaar (à € 20,-). Kinderen 
tot 12 jaar gratis.

St. John's College Choir
Het St. John's College Choir uit Cam-
bridge onder leiding van Andrew 
Nethsingha verzorgt op donderdag 
20 december, aanvang 20.00 uur, 
met medewerking van de Bavo Can-
torij onder leiding van Fons Ziek-
man voor een uniek kerstconcert 
in de kerstversierde en verwarmde 
Kathedraal.

Het koor zingt uit zijn 500-jarige 
koortraditie onder anderen wer-
ken van Benjamin Britten, Pärt, 
Rachmaninoff, Fauré, Brahms en 
Willcocks en een selectie uit de 
beroemde Engelse Kerstcarols. Van 
Benjamin Britten wordt de bekende 
Ceremony of Carols uitgevoerd.
Het koor bestaat uit veertien jon-
genssopranen en vijftien jonge 
mannen en bestaat al sinds 1511. 
Het repertoire van het koor loopt 
van de vijftiende eeuw tot nu en 
heeft vele hooggewaardeerde CD-
opnames op zijn naam staan die 
wereldwijd zijn uitgebracht. Ver-
scheidene Cd's uit de Naxos serie 
bijvoorbeeld hebben een Gramp-
hone Editor's Choice of the Month 
en een Gramophone Award nomi-
natie gekregen. Van de Cd's die in 
deze serie zijn uitgekomen, zijn er 
wereldwijd al meer dan 300.000 
exemplaren verkocht. Meer infor-
matie is te vinden op www.sjcchoir.

co.uk en www.bavoconcert.nl.
Kaartverkoop voor dit concert vindt 
plaats via www.bavoconcert.nl, bij 
de VVV aan het Verwulft te Haar-
lem en aan de deur van de Kathe-
draal op de avond van het concert 
(vanaf 19.15 uur). Dit concert wordt 
georganiseerd onder auspiciën van 
Stichting Muziekinstituut van de 
Kathedraal St. Bavo. x

Uniek en sfeervol
Kerstmis in de Kathedrale Basiliek

(Publiciteitsfoto).

Het St. John's College Choir (Publici-
teitsfoto).

haarlem - Op zaterdagavond 15 
december om 20.15 uur geeft vocaal 
ensemble Haarlem Voices een 
kerstconcert in de St. Josephkerk 
aan de Jansstraat 43 in Haarlem. 
Dit jonge en ambitieuze ensemble 
bestaat uit zestien zangers en zan-
geressen die voor een groot deel 
afkomstig zijn van de Koorschool 
St. Bavo in Haarlem. Onder leiding 
van dirigente Sarah Barrett streven 
zij kwalitatief hoogwaardige uit-

voeringen na. Dit maal is het een 
kerstconcert met muziek van voor-
namelijk Nederlandse componis-
ten vanaf de zeventiende eeuw tot 
heden, zoals Sweelinck, Strategier, 
Leenders, Andriessen, Messaus en 
anderen. Het concert is vrij toegan-
kelijk, wel wordt om een donatie 
gevraagd. Richtbedrag is € 15.- per 
persoon. Kijk voor meer informatie 
over Haarlem Voices op www.haar-
lemvoices.nl. x

Kerst in de lage landen

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op zondag 16 december 
staat de Haarlemse binnenstad in 
het teken van de Grote Haarlemse 
Kerstmarkt, die als centraal punt 
de Grote Markt heeft, maar ook 
uitwaaiert naar de Koningstraat, 
Gierstraat en het Hortusplein. In de 
Gravenzaal brengen acht Haarlem-
se koren kerstliederen ten gehore. 
Meer informatie is te vinden op 
www.haarlem.nl. x

Kerstmarkt

Donderdag 20 december

St. John's College Choir

20.00 | Het St. John's College Choir uit 
Cambridge o.l.v. Andrew Nethsingha 
zingt uit zijn 500-jarige koortraditie 
o.a. werken van Benjamin Britten, 
Pärt, Rachmaninoff, Fauré, Brahms 
en Willcocks en een selectie uit de 
beroemde Engelse Kerstcarols. M.m.v. 
de Bavo Cantorij o.l.v. Fons Ziekman. 
Kaartverkoop via www.bavoconcert.
nl en de VVV aan de Verwulft in Haar-
lem. Kathedrale Basiliek, Leidsevaart 
in Haarlem.

Vrijdag 21 december

Gaudete! An early Christmas

2015 | Het Leiden English Choir o.l.v. 
Hebe de Champeaux. Oude muziek, 
w.o. een aantal Gregoriaanse kerstge-
zangen muziek uit de renaissance en 
traditionele Christmas Carols. M.m.v. 
blokfluitensemble The Hague Recor-
der Quartet. € 17,-. Remonstrantse 
Kerk, Prins Hendrikstraat 1 in Haar-
lem. www.lec.nl

Zaterdag 22 december

Candlelight concert

15.00 | Sfeervol en afwisselend kerst-
concert door het koor Odyssee uit 
Hoofddorp o.l.v. Addy Alberts. € 7,50. 
Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. Reserveren mogelijk via 
www.koorodyssee.nl, via Marcel Stok-
kel [023-5848861] en Ria de Block [023-
5631543].

Festival of Carols

19.30 | Festival van christmas carols 
met Het Haarlems Klein Koor, Het 
Haarlems Kinderkoor en harpist/zan-
ger Daan Verlaan. Muziek van Cle-
mens non Papa, Purcell, Sweelinck, 
Bach, Poulenc, Britten, Lauridsen, 
Tavener e.a. afgewisseld met enkele 
toepasselijke gedichten. Vrijwillige 
bijdrage [richtbedrag € 10,-]. Doopsge-
zinde kerk, Frankestraat 24 in Haar-
lem. Informatie en reserveren: www.
haarlemskleinkoor.nl

O magnum mysterium

20.15 | Kerstconcert 'O magnum 
mysterium' uitgevoerd door Vocaal 
Ensemble Sola Re Sonare uit Heem-
stede. Kerstmuziek uit diverse stijlpe-
rioden. € 12,50. Groenmarktkerk in 
Haarlem.

Zondag 23 december

Kerstsamenzang

14.30 | Kerstsamenzang m.m.v. Felison 
Brass o.l.v. Patricia Geertse en het Jon-
gerenkoor o.l.v. Ben Kamer. Gratis [na 
afloop collecte]. Moeder van de Verlos-
serkerk, Professor Eijkmanlaan 48 in 
Haarlem.

Kerst Sing-Inn

16.00 | kerstsamenzang m.m.v. de 
koren Crescendo, De Vroolijcke Noot 
en Te Deum Laudamus o.l.v. dirigent 
en toetsenist Frans Landmeier. Voor 
kinderen een apart programma. Maria-
kerk, Rijksstraatweg 355 in Haarlem

Maandag 24 december

Zaanenpark

19.45 | Van 19.45 tot 21.30 uur zingt 
het koor Harlem Nocturne onder lei-
ding van dirigent Geert Bremer aller-
lei kerstliederen. Op het programma 
staan zowel Nederlands- als Engels-
talige klassiekers. Het Zaanenpark in 
Haarlem-Noord

Nieuwe Kerksplein

24.00 | Al meer dan 35 jaar wordt er 
in de Vijfhoek een kerstsamenzang 
gehouden. Een warme traditie met 
zo'n 1500 bezoekers onder de toren 
van de zeventiende eeuwse Nieuwe 
Kerk m.m.v. Harmonie de Spaarneba-
zuin. Voor Glühwein, warme chocola-
demelk, kaarsen en programmaboek-
jes wordt gezorgd. x

haarlem - In de Groenmarktkerk 
is momenteel een tentoonstelling 
van kerststallen te bezichtigen. Zo 
zijn er bijvoorbeeld diverse stallen 
uit Duitsland, een schattig stal-
letje uit Tsjechië en een modern 
tafereeltje uit Mexico. Maar ook 
stallen uit bijvoorbeeld Burundi, 
Italië, Israël, Oostenrijk, Namibië, 
Polen, Guatamala en uiteraard 
Nederland ontbreken niet op deze 
tentoonstelling. Ook qua afmetin-
gen zijn de stallen niet met elkaar 
te vergelijken; het kleinste stalletje 
past in een luciferdoosje. Een groot 
aantal kerststallen is eigendom van 
de Groenmarktkerk, maar ook een 
verzamelaar heeft zijn kerststallen 
beschikbaar gesteld. De tentoon-

stelling is te bezoeken tot en met 6 
januari op werkdagen van 14.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag 22 decem-
ber aanstaande van 14.00 tot 16.00 
uur. De Groenmarktkerk ligt aan de 
Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem 
en de toegang is gratis. x

Kerststallen in alle maten

(Publiciteitsfoto).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Kunststof kozijnen

Erkend dealer

Select Windows introduceert een 

GROEN BETAALPLAN.
Kom daarom nu naar ons en koop duurzame producten 
met een duurzaam plan, voor een duurzame toekomst!

Vraag naar de voorwaarden van onze acties.

NIEUW!

Bezoek ’ns 
onze showroom. 
Uw huis is ’t waard!

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
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haarlem - "De Haarlemse kerstmarkt 
is nu al uitgeroepen tot de gezellig-
ste eendaagse kerstmarkt van Neder-
land", zegt Ed Mense, coördinator 
markten, kermissen en circussen van 
de gemeente Haarlem. De Haarlemse 
kerstmarkt wordt elk jaar weer groter 
en beter. Dit jaar staan er zondag 16 
december zo'n 300 feestelijke kerst-
kramen in de binnenstad verspreid, zijn 
de meeste winkels geopend en hebben 
veel winkelstraten een bijzonder pro-
gramma met muziek, kerstmannen en 
Glühwein. "De aanvragen komen nog 
steeds binnen", gaat Mense verder, 
"maar we zitten al weken vol."

door René Snoeks

De tijd dat je op de Haarlemse kerst-
markt nog kramen tegenkwam met 
aanbiedingen als 'vijf paar sokken 
voor een tientje' ligt ver achter ons 
bezweert Mense. "Uitsluitend kra-
men met kerstgerelateerde artike-
len komen er te staan." Alle kramen 
worden gekeurd, de mooist versier-
de krijgt een wisselbeker. Bij een 
onvoldoende hoef je volgend jaar 
niet meer terug te komen.
De kerstkramen worden opgesteld 
door het hele centrum. Uiteraard 
op de Grote Markt met rond de 
kerstboom statafels, Glühwein en 

warmtelampen. In de Gravenzaal 
van het Stadhuis zingen de hele 
dag verschillende kerstkoren uit 
Haarlem je warm met hun mooiste 
Kerstliederen bij de boom. De markt 
waaiert verder uit over de Konings-
straat, het Raaks winkelgebied, de 
Botermarkt, de Gierstraat, Kleine 
Houtstraat. Elke winkelstraat heeft 
een bijzonder feestelijk programma 
samengesteld.

Raam kerstverhalen
Het Raaks winkelgebied heeft de 
grootste kerststal van de stad en 
kraampjes op het Hortusplein staan. 
De Gierstraat pakt dit jaar helemaal 
flink uit. Zij doen op drie plekken in 
de straat vanuit een raam op de eer-
ste verdieping een kerstvertelling 
of muziek. Op het Proveniersplein 
staat de 'chill-grill' waar allerlei lek-
kernijen van geproefd kunnen wor-
den onder het toeziend oog van een 
mega grote sneeuwman. Door de 
straat loopt ook het veertigkoppige 
Voice Collective Choir, kwistig met 
liedjes te strooien.
Ed Mense is duidelijk in zijn nopjes: 

"Het wordt fantastisch, iedereen is 
enthousiast en doet mee." Voor vol-
gend jaar heeft hij alweer nieuwe 
plannen: "We gaan kijken naar 
een nieuwe formule, waarbij we de 
markt en de winkels langer willen 
openhouden. Een Kerstmarkt is nu 
eenmaal het meest gezellig als het 
donker is met al die sfeervolle ver-
lichting aan de kramen en in de stad. 
Eens kijken of we dan tot 21.00 uur 
open kunnen blijven."
Dit jaar nog tot 18.00 uur, met de 
Haarlemse Muggenblazers in Dic-
ken's stijl voorop. x

'Het wordt fantastisch'
Gezelligste eendaagse kerstmarkt van Nederland

Ed Mense, coördinator markten, kermissen en circussen, met de plattegrond van 
de Haarlemse kerstmarkt op de Grote Markt: "Iedereen werkt mee en heeft er 
aanstaande zondag zin in en de weersvoorspellingen zijn gunstig" (Foto R.S.P. 
Fotografie ©2012).

heemstede - Ook dit jaar pakt de 
Winkeliers Vereiniging Heemstede 
Binnenweg/Raadhuisstraat weer 
flink uit onder de succesvolle noe-
mer Kerst Event. Vorig jaar nog kun-
nen genieten in de waan van het 
oude Dickens. Dit jaar staat in het 
teken van de Jeugd van nu en hun 
creativiteit. De WCH heeft de jeugd 
uitgedaagd om te mogen schitteren 
als een ster op het Open Podium om 
hun talenten te presenteren aan het 
winkelend publiek.
Daar werd gretig gebruik van 
gemaakt door de jeugd en resul-
teerde tot een vol programma onder 
leiding van de presentator Dennis 
van Rhee. Vanaf 11.30 tot 17.00 valt 
te genieten van al het talent van 
solozang tot dansvoorstellingen op 
de Binnenweg ter hoogte van de ING 
bank onder het genot van Glühwein 
en of poffertjes van de Lachende 
Poffer.
Aan de noordzijde van de Binnen-
weg ter hoogte van de Blokker staat 
een kersttent van achttien bij vier 
meter. Hierin organiseert de vereni-
ging in samen werking met Casca 
kinderopvang en theater de Luifel 
diverse creatieve kinderactiviteiten. 
Kinderen kunnen onder begeleiding 
houten vogelhuisjes en kerstboom-

pjes beschilderen of beplakken 
voor in de kerst boom vanaf 11.00 
uur. Terwijl de verf aan het drogen 
is kunnen ze genieten van een voor-
proefje van Hakim zijn nieuwe thea-
tershow die volledig te zien is op 24 
maart in Theater de Luifel. Om 14.00 
uur is er ook nog een prijsuitreiking 
van De Casca kersttekenwedstrijd. 
Ouders en grootouders kunnen 
tussentijds ontspannen en op het 
kerstterras in de tent.
Op de hoek van de Julianalaan ter 
hoogte van de Gall & Gall kunnen 
de kinderen lekker uitwaaien in de 
zweef- en draaimolen van Rob Hal-
derman terwijl de ouders kunnen 
slenteren tussen de ruim negentig 
kerstkramen. Op de Raadhuisstraat 
kan iedereen onder het genot van 
warme stroopwafels en chocolade-
melk genieten hoe de geitjes en de 
kippen zich tegen elkaar aan warm 
houden in de Levende Kerststal. 
Om deze veelzijdige gezellige dag 
vast te leggen kan iedereen met de 
kerstman op de foto tegenover van 
Velthoven Juweliers. De winkelstraat 
is maar liefst 1,5 km lang en om 
vermoeide (kinder)benen te voorko-
men, rijdt er een kerstexpress; een 
treintje waar men ieder moment op 
en af kan stappen. x

'Kerst Event' in Heemstede

heemstede - Zondag 16 december om 
15.00 uur opent de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemstede 
haar deuren voor iedereen die in 
een sfeervolle omgeving een mooi 
Kerstconcert wil horen. Het koor 
Femmes Vocales onder leiding van 
Piet Hulsbos zal het programma 
verzorgen.

Traditionele kerstliederen en ook 
minder bekende liederen zullen 
de aanwezigen in de kerstsfeer 
brengen. Een intermezzo zal 
verzorgd worden door harpiste 
Kerstin Scholten, zij speelt een 
variatie van M.S. Rousseau. Na dit 
harpspel zingt het koor, ditmaal 
met harpbegeleiding, Dancing 
Day. Dit is een cyclus van van 
de traditionele Cristmas Carols 

in bewerking van Jan Rutte. Tot 
slot wordtsamen het Stille Nacht 
gezongen.
Het koor Femmes Vocales komt 
uit Heemskerk en bestaat vijftien 
jaar. Naar aanleiding van dit feit 
hebben zij in oktober een concert 
gegeven.Het koor heeft een uitge-
breid a capella repertoire vanaf de 
Renaissance tot heden. Sinds 2010 
staat het koor onder leiding van 
Piet Hulsbos, in Heemstede vooral 
bekend als vaste organist van de 
Oude Kerk.
Kerstin Scholten begon op 8-jari-
ge leeftijd met harplessen en stu-
deerde aan het conservatorium 
in Den Haag. Zij is verbonden aan 
het Radio Kamer Orkest.
De toegang is gratis met een vrij-
willige bijdrage na afloop. Zoals 
bij alle Theeconcerten is er daar-
na een samenzijn in de naastgele-
gen Pauwehof, waar ter gelegen-
heid van het feestelijke, winterse 
karakter Glühwein geschonken 
zal worden. x

Kerstconcert met intermezzo
Oude Kerk in Heemstede

Femmes Vocales (Publiciteitsfoto).

haarlem - Op dinsdag 18 december 
van 20.00 tot 22.00 uur vindt in Biblio-
theek Centrum aan de Gasthuisstraat 
32 in Haarlem, een kerstlezing plaats 
over Händels Messiah. De toegangs-
prijs voor leden bedraagt € 10,-. Niet-
leden betalen € 12,50. Deze lezing 
sluit aan bij de uitvoering van Hän-
dels Messiah door de Nederlandse 
Bachvereniging in de Philharmonie 
Haarlem op zaterdag 22 december.

In het najaar van 1741 voltooide 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
een omvangrijk vocaal-dramatisch 
werk over het leven van Jezus van 
Nazareth. Dit werk, Messiah - a 
new sacred oratorio, ging in april 
1742 in Dublin onder zijn leiding 
in première. Het succes was over-
weldigend. Na Händels terugkeer 
in Londen werd ook daar de Mes-
siah ten gehore gebracht. In Londen 
ontstond een traditie om het werk 

jaarlijks uit te voeren.
Geluisterd wordt met hulp van de 
oorspronkelijke Engelse tekst (met 
Nederlandse vertaling) naar aria's, 
duetten en koorgedeelten uit de 
Messiah en daarbij is er onder meer 
aandacht voor de symboliek van het 
'Licht' (de Adventsgedachte) dat in 
het eerste deel van het werk te vin-
den is.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekhaarlem.nl. x

Händels Messiah
Kerstlezing in de Bibliotheek

(Publiciteitsfoto).

Kinderkerstfeest
heemstede - In de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemste-
de wordt op maandag 24 decem-
ber kinderkerstfeest gevierd. Met 
veel muziek, lichtjes, kerstliedjes 
en een kerstspel: 'Kinderen van 
Bethlehem'. Aanvang is 17.30 
uur (kerk open om 17.15 uur). 
Het kinderkerstfeest duurt onge-
veer een uur en is voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar. Voor kinderen 
onder de 4 jaar is er een crèche. 
Na afloop is er buiten warme cho-
colademelk. De toegang is gratis. 
Zie ook www.pkntrefpunt.nl of 
www.kerkpleinheemstede.nl. x

haarlem - Het Glazen Huis Schalkwijk 
van Haarlem 105 staat vanaf zater-
dag 15 december op het middenplein 
van Winkelcentrum Schalkwijk. 
Vijf dagen lang staan de program-
ma's van de Haarlemse omroep in 
het teken van 'Help de allerklein-
sten', het thema van de landelijke 
'Serious Request' actie. Miljoenen 
baby's die hulp nodig hebben om te 
kunnen blijven leven. Haarlem 105 
RTV werkt samen met Winkelcen-
trum Schalkwijk en ondersteunt 
deze landelijke actie om geld op te 
halen voor het Rode Kruis.
De DJ's van Haarlem 105 ontvan-

gen diverse gasten. Ook zijn er live 
optredens van onder anderen Pro-
fessor Drabb, Speelman en Speel-
man, Hello April en Danny Vera. 
Heb je een eigen initiatief om geld 
op te halen voor 'Serious Request', 
kom dan naar het Glazen Huis van 
Haarlem 105 en doe een oproep of 
doneer geld. De uitzendingen zijn te 
volgen via www.haarlem105.nl/live 
en 89.9FM. Deze week volgt meer 
informatie via Haarlem 105; radio, 
tv of internet, (www.haarlem105.
nl), Twitter (www.twitter.com/haar-
lem105) en Facebook (www.face-
book.com/haarlem105). x

Het Glazen Huis 
in Schalkwijk

heemstede - Bij de aankondiging 
van de expositie Guus Coene in de 
krant van afgelopen week is abu-
sievelijk de locatie weggegevallen. 
De expositie, nog te zien tot en 
met 24 januari, is te bezichtigen in 
het Raadhuis van Heemstede. De 
openingstijden zijn van maandag 
tot en met donderdag van 08.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 08.30 
tot 13.00 uur. x

Even rechtzetten
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Geld verdienen
Gooi dan niet uw oude metalen en 

ijzer weg bij de gemeente of op 
straat. Kom het bij ons inleveren. 

U krijgt het per kilo uitbetaald. 
Geen inname van tv’s, ijskasten, 

computermonitoren en gasflessen.
Emmerikweg 23b, Haarlem - 

Waarderpolder Tel. 06-23830675 
Open van ma. t/m vrij. van 10.00 
tot 17.00 uur. ’s Zaterdags van 

10.00 tot 16.00 uur.
www.wijhalenhetop.nl

Welkom in
tuincentrum Oxalis

Veel vers:

€ 3,50
Openingstijden:
maandag 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

EXTRA OPENINGSTIJDEN ZONDAG 
16 DECEMBER 11.00 - 16.00 UUR
Bloemendaalsestraatweg 167a
2082 GE Santpoort-Zuid
Telefoon/fax (023) 538 16 59

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

i.v.m. recessie
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks, 

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 

jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

bloemendaal - Brigitte Kaandorp en Tat-
jana van Zanten zullen op geheel eigen 
wijze hun boeken Dit is een meezinger en 
Supergelukkig promoten en signeren. Dit 
vindt plaats aan het slot van het festijn 
Sfeervol winkelen in Bloemendaal op 
zaterdag 15 december. Aanvang is 16.00 
uur bij Boekhandel Bloemendaal aan de 
Bloemendaalseweg 123a. Café 't Hemel-
tje zorgt voor een kerstman, warme win-
terwijn en een oliebol.

Brigitte Kaandorp trekt al meer dan 
25 jaar volle zalen. Al haar shows zijn 
op de televisie te zien geweest. Nooit 
eerder publiceerde zij een boek, maar 
nu is het zover: een prachtig gebonden 
boek met al haar beroemde liedteksten. 
Met (op veler verzoek) alle bladmuziek: 
iedereen kan op piano en ukelele mee-
spelen en -zingen. Daarnaast schreef 
Brigitte bij elk lied een uitvoerig en 
vaak hilarisch verhaal over de ont-
staansgeschiedenis, en bevat het boek 
talloze unieke documenten, waaron-
der haar afwijzing voor de Kleinkust-
academie. In het seizoen 2012-2013 
maakt Brigitte een speciale tournee 
met dit boek langs de bonbonnières: 
de mooiste theaters van Nederland. In 
Bloemendaal geeft ze een piepklein 
voorproefje.
Tatjana van Zanten bereikte het lan-
delijke nieuws met haar boek Super-
gelukkig, een zedenschets over een 

Amsterdams gezin in Bloemendaal. 
Het boek deed veel stof opwaaien. 
Niet alle inwoners van Bloemendaal 
waren 'amused'. "De vuile was hou je 
binnenboord", was een veelgehoorde 
mening. 
Maar Supergelukkig is een roman, 
karakters zijn aangedikt en samenge-
steld uit meerdere personen, een vleug-
je zelfspot ontbreekt niet en de schrijf-
ster vindt het wonen in Bloemendaal 
nog altijd heerlijk. Brigitte Kaandorp 
zal Tatjana van Zanten enkele vragen 
stellen over het boek en over wonen in 
Bloemendaal. Na afloop signeren beide 
auteurs hun werk.
Zie ook www.boekhandelbloemen-
daal.nl. x

Supergelukkig 
meezingen

bloemendaal - Bloemendaal Dorp staat 
aanstaande zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur in het teken van 'Sfeervol 
Winkelen'. In de winkelstraat zorgen 
een twintigtal kramen zorgen voor 
sfeer met Glühwein, warme choco-
lademelk en natuurlijk erwtensoep. 
Het goede doel dat deze dag wordt 
ondersteund is net als vorig jaar de 
Hertenkamp. Kijk voor meer infor-
matie op www.winkeleninbloemen-
daal.nl. x

Sfeervol winkelen
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overveen - Drie internationaal beken-
de musici hebben zich verenigd voor 
het komende Muzenforum concert 
op zondag 16 december in Bloemen-
daal: de violist Vesko Eschkenazy, 
concertmeester van het Koninklijk 
Concertgebouworkest, de hoornist 
Jasper de Waal, van hetzelfde orkest, 
en pianiste Marietta Petkova. Zij spe-
len onder andere het hoogst uitzon-
derlijke Hoorntrio van Brahms, dat hij 
schreef als eerbetoon aan zijn overle-
den moeder.

Het hoorntrio van Brahms is niet 
het enige in zijn soort, maar wel 
uniek. Zo uniek dat het enig ande-
re bekende trio voor viool, hoorn 
en piano van György Ligeti als een 
hommage aan Brahms bedoeld is. 
In het programma komen ook twee 
moderne componisten aan bod: 
Paul Dukas en Wim Roerade.
Johannes Brahms (1833-1897) 
leerde in alle armoede van zijn 
Hamburgse geboortehuis de hoorn 
vanuit de wieg kennen. Zijn vader 
speelde viool of bas in de kroeg en 
hoorn in een orkest. Ook Johannes 
leerde in zijn jonge jaren het instru-
ment bespelen. Het Hoorntrio werd 
gecomponeerd in 1865, enkele 
maanden nadat zijn moeder was 
gestorven. Het is waarschijnlijk dat 
het derde deel adagio mesto een eer-
betoon aan haar is. Het Trio kwam 

tot stand in de landelijke omgeving 
van Wenen. Brahms schreef om 
een pastorale sfeer te scheppen een 
waldhoorn voor, een natuurhoorn 
zonder ventielen.
Brahms' Vioolsonate nummer 3 
opus 108 in d is een veel later werk, 
gecomponeerd in 1886. Van de twee 
voorafgaande vioolsonates verschilt 
het enigszins in stijl, maar vooral in 
opzet en karakter. Bij de eerste uit-
voering in Budapest in 1888 door de 
violist Jeno Hubay zat Brahms zelf 
achter de piano.
Componist Paul Dukas (1865-1935) 
is vooral bekend door zijn magistra-
le orkestwerk l'Apprenti sorcier. 
Van deze bescheiden en perfectio-
nistische componist zijn maar 14 

van zijn 38 werken uitgegeven en 
bekend gebleven. Het bij dit concert 
geprogrammeerde Villanelle voor 
hoorn en piano werd geschreven in 
1906. De titel duidt op een landlied 
of boerendans, maar het karakter 
van het werk beweegt zich tus-
sen lyrisch en zeer virtuoos. Wim 
Roerade (1941) is een eigentijdse 
Nederlandse componist. Hij was 
solo-hoornist van het Residentieor-
kest en dirigent van het Residentie 
Blazersensemble. De Fantasia die 
nu ten gehore wordt gebracht was 
een opdrachtstuk voor een hoornis-
tenconcours omstreeks 1985. 

De musici
De meesterviolist Vesko Esch-
kenazy werd geboren in 1970 in 
Bulgarije en kreeg zijn eerste viool-
lessen op zeer jonge leeftijd. Na 
zijn opleiding in Sofia zette hij in 
1990 zijn opleiding voort aan de 
Guildhall School of Music in Lon-
den bij Ifra Neaman. Hij won een 
aantal prijzen bij internationale 
vioolconcoursen. Sindsdien heeft 
hij opgetreden in vele concertzalen 
in Europa en Amerika, als solist bij 
grote orkesten en in combinaties 
van kamermuziek. Sinds 1999 is hij 
concertmeester van het Koninklijk 
Concertgebouworkest.
Jasper de Waal  kreeg zijn eerste les-
sen van zijn hoornspelende vader, 
Guus de Waal. Hij studeerde verder 
aan de Conservatoria van Tilburg 
en den Haag, het laatst bij Vicente 
Zarzo. In 1991 werd hij solohoor-
nist bij het Residentieorkest. In 
2004 kreeg hij deze functie bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest. 
Inmiddels was een internationale 
carrière op gang gekomen als solist 
bij orkesten en als kamermuziek-
speler.

Marietta Petkova werd geboren in 
Bulgarije. Ze begon haar pianostudie 
in Sofia en zette die voort in Wenen 
bij Paul Badura-Skoda. Ze kwam in 
1990 naar Nederland waar ze haar 
studie afrondde onder leiding van 
Jan Wijn. In die jaren won ze een 
aantal internationale muziekprij-
zen. Sindsdien gaf ze concerten en 
recitals in vele Europese landen, in 
de Verenigde Staten en in Japan. Ze 
treedt vooral op als soliste, maar is 
ook actief in kamermuziek en als 
begeleidster van liederen. Ze liet 
inmiddels een indrukwekkend aan-
tal cd's uitbrengen.

Aanvang zondag 16 december is 
11.45 uur in de burgerzaal van het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
aan de Bloemendaalseweg 158 in 
Overveen. Zaal en kassa zijn open 
vanaf 11.10 uur. Kaarten kosten € 
20,-. Houders van CJP en jeugd tot 

en met 25 jaar betalen € 9,-. Voorver-
koop van losse kaarten is mogelijk 
bij Primera Postkantoor aan de Bloe-
mendaalseweg 234 in Overveen, tel. 
023-5272742 en op de dag van de 
concerten aan de kassa in de zaal. 
Zie ook www.muzenforum.nl. x

Hoorntrio als eerbetoon
Internationaal bekende musici bij Muzenforum

Vesko Eschkenazy (Foto: Vladi 
Balevski).

Jasper de Waal (Foto: Eefje Simons).

Marietta Petkova (Foto: Chris Hoefs-
mit). x

santpoort-noord - Vrijdag14 decem-
ber om 20.00 uur verzorgt het Trio 
Merain een Keltisch Kerstconcert in 
't Mosterdzaadje. Trio Merain bestaat 
uit Mirjam Rietberg - harp, Mieke Man-
schot - zang en percussie en Katya 
Woloshyn - viool/fiddle.

door Paula Blom

De musici zijn alle drie afgestu-
deerd aan het Conservatorium van 
Amsterdam en startten hun trio in 
de zomer van 2010. Het ontstond 
door de gezamenlijke wens om van-
uit hun klassieke achtergrond, tradi-
tionele volksmuziek te spelen. Deze 
samenwerking heeft gaandeweg 
geleid tot een veelzijdig repertoire, 
variërend van klassiek tot pop en 
wereldmuziek.
Het kerstprogramma 'A Celtic Xmas' 
is op veler verzoek op cd vastgelegd 
en verkrijgbaar voor € 10,-. 'A Cel-

tic Xmas' is een warm en kleurrijk 
programma met een mix van zowel 
instrumentale als vocale Keltische 
kerstmuziek en kerstmuziek in Kel-
tische bewerking.
Mirjam Rietberg studeerde klassie-
ke pedaalharp en speelt met diverse 
klassieke ensembles. Zij heeft zich 
verdiept in volksmuziek voor Kel-
tische harp. Mezzosopraan Mieke 
Manschot zingt zowel oratoria als 
volksmuziek. Katya Woloshyn heeft 
een achtergrond in klassiek en Cana-
dese/Ierse volksmuziek maar houdt 
van alle facetten van het muzikale 
spectrum. 't Mosterdzaadje is te 
vinden aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord, tel. 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de zaal 
open. De toegang is vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

Keltisch kerstconcert

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 16 
december geven mezzosopraan San-
dra van den Brand, altmezzo Bärbel 
Nieuwenburg en pianist Jacco Lamfers 
een sfeervol kerstconcert in 't Mos-
terdzaadje. Hun programma bestaat 
uit bekende en onbekende muzikale 
juweeltjes uit veelal de negentiende 
eeuw.

door Paula Blom

Uitgevoerd worden Franstalige, 
Duitse, Engelse en Nederlandse 
kerstliederen uit met name de 
negentiende eeuw. Ook Nederland-
se componisten zoals Catherina de 
Rennès en Willem Pijper zijn verte-
genwoordigd.
Sandra en Bärbel zingen sololie-
deren en -aria's, maar ook enkele 
duetten waarin hun stemmen fraai 
harmoniëren. Bärbel zingt liederen 
van Cornelius en het prachtige lied 
Koppangen. Sandra zingt uit de 
Messiah van Händel.
In 2010 maakten Bärbel en Sandra 
een succesvol tournee langs Cultur-
häuser door Duitsland. Sandra van 
den Brand studeerde evenals pia-
nist Jacco Lamfers aan het Konink-
lijk Conservatorium van Den Haag 

en treden sinds 2004 met elkaar 
op. Zij hebben de afgelopen jaren 
vele concerten mogen geven. Het 
belooft een smakelijke Kerstme-
lange te worden.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Muzikale kerstmelange

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - De echte jazzliefheb-
bers én alle liefhebbers van muziek 
van een hoog niveau uit Kennemer-
land en omgeving kunnen zondag 16 
december getuige zijn van het optre-
den van de bekende Amerikaanse 
trompettist en vocalist Philip Harper. 
Hij zal dan in Grand Café Restaurant 
de Rusthoek aan de Bloemendaalse-
weg 141 in Bloemendaal een optreden 
verzorgen.

Philip Harper woont de helft van de 
tijd in Nederland, de andere helft 
verblijft hij meestal in New York. 
Ook daar is hij een bekende ver-
schijningdie, net als in zijn jeugd 
(Art Blakey & the JazzMessengers, 
Betty Carter, Etta Jones), overal met 
beroemde 'jazzcats' optreedt en in 
opnamestudio's albums opneemt. 
Harpers stijl is zeer divers: van 
gloedvolle ballads tot staccatoriffs 
in (up)tempo swing, of lyrische 

noten in een bossanova.
Bassist deze middag is de jonge (25), 
talentvolle Boris Oostendorp. Deze 
musicus heeft inmiddels met vele 
grote namen in Nederland en de 
rest van Europa gespeeld. Hij paart 
een bijzonder goede techniek en 
krachtige sound aan een stuwende 
beat, zonder zijn rol als begeleider 
uit het oog te verliezen.
Pianist Miguel Rodriguez  is van ori-
gine een Madrileen. In 2005 besloot 
hij in Nederland aan het conserva-
torium te gaan studeren, alwaar hij 
met lof slaagde. Sindsdien is hij een 
veelgevraagd solist en begeleider, 
onder anderen van saxofonist Ben-
jamin Herman en bovengenoemde 
Philip Harper. Drummer Nanning 
van der Hoop completeert het 
kwartet.
Aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is gratis. x

Voor de echte liefhebbers

bennebroek - Zondag 16 december 
verleent het Oratoriumkoor Ben-
nebroek medewerking aan de vie-
ring in Het Trefpunt in Bennebroek. 
Men zingt van J.S. Bach delen uit 
het Weihnachtsoratorium: 'Wie 
soll ich Dich empfangen'-koraal 5 
en 'Ach mein herzliebes Jesulein'- 
koraal 9. Uit het openingskoor 
van de Messiah van Händel volgt 
'And the glory of the Lord' en van 
Christian Gregor 'Das Hosianna' 
voor dubelkoor en orgel. Dirigent 
is Frank Hameleers. De viering 
wordt geleid door ds. Jolien Nak. 
Voor de kinderen van 0 tot 9 jaar 
is er Kom in de kring en er is een 
jeugdviering voor de jeugd van 12 
tot 15 jaar. Aanvang is 10.00 uur 
aan het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek. x

Oratoriumkoor
Bennebroek

santpoort-zuid - Op 21 december, 
de laatste dag van de Mayakalen-
der wordt een ingetogen, stille 
fakkeltocht georganiseerd door 
het Burgemeester Rijkenspark in 
Santpoort-Zuid, met een klank-
schalenmeditatie en speciale per-
soonlijke vredeswensen. Gestart 
wordt bij Restaurant Boschbeek 
aan de Wüstelaan in Santpoort-
Zuid met koffie en thee. De wan-
deling duurt ongeveer twintig 
minuten. Na afloop wordt er bij 
restaurant Boschbeek een toost 
uitgebracht om de nieuwe tijd 
te vieren. Aanvang is 19.30 uur, 
deelname kost € 17,50 (tot 12 jaar 
€ 7,50) alles inclusief. Reserveren 
is mogelijk via info@carmende-
haan.nl of 023-5261144. Zie ook 
www.carmendehaan.nl. x

Fakkeltocht met 
klankschalen



  22

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kenne-

merland met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en 

particulieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënte-

rend juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

H E T H A E R L E M S C H E H O F J E

Libardo (JRS) vertelt je graag meer!
Bel 023 531 95 40
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www.hethaerlemschehofje.nl

Kom je ook wonen
 in     Haarlem? 

Nieuwsgierig?

tussen11:00 uur en 13:00 uur

ZATERDAG15 DECEMBER

OPEN DAG

OPLEVERINGFEBR/MAART
2013!

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar!

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�



bloemendaal - Drie Nederlandse 
jongens en de Franse slag; dat is 
Alderliefste. Op zaterdagavond 22 
december vertolken ze live in Bloe-
mendaal vanaf 21.00 uur hits als 
'Laat me/Vivre' en 'Une belle his-
toire/Een mooi verhaal' bij Café De 
Rusthoek. Café De Rusthoek luidt 
met dit optreden knallend en swin-
gend 2012 met haar gasten uit.

De band Alderliefste bestaat sinds 
1993 en heeft hun naam verwor-
ven door de jarenlange succesvolle 
optredens in vaderlandse kroegen 
en grand cafés van Amsterdam 
tot aan Maastricht. Zoals nu op 
verzoek van Alderliefste zelf hun 
tweede optreden in Café De Rust-
hoek.
Het trio kreeg nationale bekend-
heid door hun optredens in 'De 
vrienden van Amstel live'. De 
band verscheen bij diverse tele-
visie- en radioprogramma's, zoals 
Ivo Niehe's 'TV show', 'Mooi!Weer 
de Leeuw', 'Evers staat op', 'Giel 
Beelen', 'Tros muziekcafé', werd 
tweemaal Paradeplaat op Radio 2 
en tourartiest op Radio 1. Midden 
2008 verscheen hun tweede Frans-
talige album 'De Franse Slag' met 
bijzondere samenwerking met 
top artiesten als Ramses Shaffy, 
Liesbeth List, Paul de Leeuw, Trijn-
tje Oosterhuis, the Mc. Garrigle 
sisters en Cor Bakker.
Op 22 december komen ze hun 
hits vertolken van de cd 'De Fran-

se Slag' en vanuit hun - al weer 
derde - theaterprogramma 'Carte 
Blanche in Café De Rusthoek. Café De Rusthoek is al sinds 1906 een vaste pleisterplaats en presenteert 

gedurende het winterseizoen 
iedere zondagmiddag live jazz 
optredens vanaf 15.00 uur. Het 
optreden begint zaterdagavond 
22 december vanaf 21.00 uur en 
de toegang kost € 10,- per persoon. 
Kaartverkoop aan de bar.
Café De Rusthoek ligt aan de Bloe-
mendaalseweg 141 in Bloemen-
daal, tel. 023-5746171 en info@
derusthoek.nl. x
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 
023-5121212 of www.theater-
haarlem.nl. Kijk voor het Patro-
naat op www.patronaat.nl. Voor 
de Toneelschuur en Filmschuur, 
tel. 023-5173910 en www.toneel-
schuur.nl. Tevens Kaartverkoop 
bij Start at Rabobank, Grote Hout-
straat 5 in Haarlem.

Vrijdag 14 december

Patronaat

20.30 Harde Pappies: Het legen-
darische hiphop duo Redman & 
Method Man heeft sinds de jaren 
negentig een bijna eindeloze 
waslijst aan klassiekers afgele-
verd en samen met de rest van de 
Wu-Tang Clan hiphop voor eeu-
wig getekend. € 35,-. Grote Zaal. 
20.30 | Rachèl Louise. De Utrechtse 
singer-songwriter Rachèl Louise 
is iemand die haar eigen koers 
vaart. Haar 5 oktober versche-
nen debuutalbum 'Be Your Own 
Cheerleader' is daar het klinken-
de bewijs van. € 8,-. Kleine Zaal. 
21.00 | Linkoban [DK]. Dit Scandi-
navische dametje heeft best een 
grote bek. Gelukkig gebruikt 
ze hem om te rappen op vage 
bass-heavy electro beats. Gratis 
in het Café. 23.00 | Harde Pappies 

After. Gratis in het Café. 23.00 | 
Disco Biscuits. De line-up van de 
decembereditie bestaat naast 
Baskerville uit de internationa-
le topper Congorock, het BNR 
TRAX paradepaardje Gunrose en 
de Nederlandse knallers Nobody 
Beats The Drum met hun audio-
visuele 333" show. € 12,50 [18+]. 
Kleine Zaal.

Zaterdag 15 december

De betoverde waterput

14.30 | Poppentheater [4+] over 
Spinettaatje, een zwerfstertje 
dfat onderdak zoekt. € 8,50 [vol-
wassenen € 10,-]. Poppentheater 
de Zilveren Maan in de Aardap-
pelkelder op landgoed Elswout in 
Overveen. Reserveren mogelijk 
via 06-22946290 en 023-5353782 
of via www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl

Haarlem Volkoren

15.00 | Haarlem Volkoren met 
wielerliedjes en nummers over 
Haarlem en levenskunst. Dasia 
International, Schalkwijker-
straat 25 in Haarlem. www.haar-
lemvolkoren.nl en www.dasia.nl

Patronaat

20.00 | Drie bands van eigen bodem: 
dansbare garageblues, niet zel-
den verrijkt met een flinke lading 
distortion door Bombay Show 
Pig, opgewekte garagepop van 
Palio Superspeed Donkey en de 
rockende zwaar-lichte gevoels-
muziek van Heavy Light. € 10,-. 
Kleine Zaal. 20.00 | Full Spectrum 

Bookings: Francis International 
Airport [AUT] en Kandy Kolored 
Tangerine [DK]. Gratis in het 
Café. 23.00 | Zer00's Heroes. De 
DJ's van Zer00's Heroes pakken al 
die hits en draaien ze overdwars 
aan elkaar tot één kolkende dans-
avond. € 10,- [18+]. Grote Zaal. 
23.00 | Local Warriors. Nieuwe 
Café nacht in Patronaat, bedoeld 
voor muzieknerds én mooie 
meisjes. Dubstep, trap, moom-
bahton en electro tunes komen 
voorbij. Gratis in het Café.

UitTips
Zondag 16 december

Modelauto- en treinbeurs

10.00 | Meer dan 200 tafels met 
[gebruikte] trein- en automodel-
len en toebehoren voor beide ver-
zamelgebieden zoals railmateri-
aal, losse bandjes, huisjes en lite-
ratuur. € 3,20 [kinderen € 1,40]. 
Spaarnehal, Fie Carelsenplein 1 
in Haarlem. www.eurospoor.nl/
haarlem.html

De betoverde waterput

14.00 | Zie zaterdag 15 decem-
ber.

Patronaat

11.00 | Dynamite Platenbeurs. Vinyl 
maakt de laatste jaren een come-
back, maar is eigenlijk nooit 
weggeweest. Scoor op deze pla-
tenbeurs nieuwe platen, maar 
ook de leuke, goede en zeer zeld-
zame exemplaren uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig, die de 
drank, drugs en rock & roll maar 
net hebben overleefd. € 2,-. Loa-
ding Dock. 16.30 | Haarlemse Jazz 

Club. Saxofonist Simon Rigter stu-
deerde in '97 af aan het conserva-
torium en het instrument bracht 
hem de wereld over, van Dene-
marken tot Japan. Om voor deze 
avond zijn kwartet compleet te 
maken wordt hij bijgestaan door 
een gitarist, bassist en drummer. 
€ 5,-. Patronaat Café. x

Knallend 2012 uit met Alderliefste live
Zaterdag 22 december in Café De Rusthoek in Bloemendaal

(Foto: Carla Plukkel).

haarlem/regio - De Haarlemse 
Dichtlijn gaat voor het eerst in zijn 
bestaan op tournee. Boekhandel 
Spijkerman & Son is de eerste loca-
tie die de Haarlemse Dichtlijn op 
Tournee op zondag 16 december van 
14.00 tot 16.00 uur aandoet.

In de boekhandel in de Gierstraat 
zullen de dichters Alja Spaan, 
Gertjan Laan en Marten Janse de 
bezoekers trakteren op een aan-
tal van hun werken, afgewisseld 
door muziek van Allan Broad. Als 
voorproefje op de 'echte' Haar-
lemse Dichtlijn die op 9 mei 2013 
(Hemelvaartsdag) plaatsvindt.
"Poëzie is niet moeilijk, poëzie is 
niet vaag, poëzie is niet voor een 

select groepje mensen. Poëzie is 
voor iedereen toegankelijk. Dit 
willen wij onder de aandacht bren-
gen. Niet alleen op 9 mei, maar 
ook in de aanloop daar naartoe. 
Daarom hebben we bedacht om 
de Haarlemse Dichtlijn op tour-
nee te laten gaan", zegt Marten 
Janse, één van de organisatoren. 
Tegelijkertijd wordt zo de Haar-
lemse Dichtlijn in de spotlights 
gezet.
De Haarlemse Dichtlijn op Tour-
nee gaat naar diverse locaties met 
iedere keer andere dichters. Op dit 
moment staan de volgende data 
vast. Op zaterdag 2 februari is de 
Haarlemse Dichtlijn op Tournee 
bij Boekhandel Blokker in Heem-

stede. En op zondag 3 februari bij 
Galerie HKN tijdens de Spaarne 
Kunstroute. "Hier zal het niet bij 
blijven. We zoeken momenteel 
volop naar meer interessante 
locaties", vertelt Janse. Meer infor-
matie over locaties en tijden is te 
vinden op www.haarlemsedicht-
lijn.nl en op de Facebookpagina.

Haarlemse Dichtlijn
De Haarlemse Dichtlijn is een poë-
ziefestival dat ieder jaar op Hemel-
vaartsdag plaatsvindt. Honderd 
dichters doen hier aan mee. Van 
huis-, tuin- en keukendichters tot 
professionals. En van 12- tot 77-
jarigen. De Haarlemse Dichtlijn 
wil álle dichters een podium bie-
den en poëzie voor iedereen toe-
gankelijk maken. Op diverse loca-
ties in het centrum van Haarlem 
vinden, zowel binnen als buiten, 
voordrachten plaats. Toegang tot 
de locaties is gratis. x

Haarlemse Dichtlijn op Tournee

Jan Kal tijdens een eerdere editie van 
de Dichtlijn op de Riviervischmarkt 
(Foto: Frans Klaver).

velserbroek - Oud en nieuw vieren als 
een VIP? Dat kan in Villa Westend, 
waar voor de derde keer op rij het suc-
cesvolle feest 'Van Oud naar Nieuw' 
wordt gehouden. De stijlvolle locatie 
aan de Westbroekplas, het uitzicht 
op het vuurwerk én de unieke mix 
van artiesten staan garant voor een 
onvergetelijk begin van 2013.

In Villa Westend speelt een live-
band en draaien de dj's soul, disco, 
dance en muziek uit de jaren '90. 
Centraal staat het optreden van 
Groovesum, een gelegenheidsfor-
matie die onder meer bestaat uit 
zangeres Bernice (Kraak & Smaak, 
Wicked Jazz Sounds), percussio-
nist Frank the Tank, gitarist Eller 
van Buuren (broer van superstar-
dj Armin), Q on the Trumpet en 
Donald Sax. Ook te gast zijn The 
Voice of Holland-kandidaat Mathijs 
Rumping, zangeres Ilse Blanker, 
90's in Motion en DJ Friso. Van Oud 
naar Nieuw wordt afgesloten door 
Dirtcaps, bekend van Girls Love 
DJ's en Mystery Land. Gastheer 
en presentator is Q Music-dj Koen 

Hansen.
Van Oud naar Nieuw is een gala-
feest voor bezoekers van 21 jaar 
en ouder. Van de gasten wordt 
verwacht dat stijlvol gekleed naar 
Villa Westend komen, het liefst 
in avondjurk of smoking. "Oud en 
nieuw is het feest van het jaar", zegt 
Ingmar van Maurik van By Night 
Events. "Wij hechten zeer aan de 
uitstraling van het feest en vinden 
dat iedereen zich aan de dresscode 
moet houden. We hanteren niet 
de keiharde regels voor 'white tie 
of 'black tie', maar jeans en snea-
kers zijn not done. Bezoekers die 
zich hier niet aan houden, lopen 
het risico bij de deur geweigerd te 
worden. Ook de minimum leeftijd 
wordt streng gehandhaafd."
Tickets voor Van Oud naar Nieuw 
kosten € 32,50 en zijn verkrijgbaar 
via www.bynightevents.com of 
Facebook, aan de bar van Villa Wes-
tend (geen voorverkoopkosten) en 
bij alle Primera-winkels in Neder-
land. Het feest duurt van 22.00 tot 
04.00 uur. Villa Westend ligt aan de 
Westbroekplas in Velserbroek. x

Stijlvol van Oud naar Nieuw
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overveen - Afgelopen zondag was 
het pré-kerstfeest bij bezoekers-
centrum de Zandwaaier, speciaal 
voor de kinderen met diverse bos-
wachters, een herderin en een her-
der, een kudde schapen, een kerst-
knutselhoek, Shantykoor De Zilk, 
Glühwein en een heuse oversteek, 
heen en weer, van de schaapskudde 
over de Zeeweg. Op de glühwein na 
natuurlijk, die was voor de volwas-
senen en uiteraard de koorleden, 
want zonder keelsmering kun je 
niet zingen. Van de kerst-knutsel-
hoek werd gretig gebruik gemaakt 
door de kinderen en de ouders. In 

het binnenhok stonden drie scha-
pen om de kinderen kennis met ze 
kunnen laten maken. Buiten stond 
de kudde naast de Zandwaaier het 
veldje kaal te grazen. 
De herderin had ook nog nieuws: 
"Helaas moet ik vertellen dat Jenta, 
mijn oudste bordercollie, helaas 
is overleden. Ze is twaalf jaar oud 
geworden en gestorven terwijl ze 
aan het werk was. Ze bleek een 
groot gezwel te hebben. Haar doch-
ter Lotta is zojuist bevallen van vijf 
gezonde pups, vier meisjes en een 
jongetje, dat ik meteen maar Banjer 
heb genoemd. Er zijn dus nieuwe 
troepen in opleiding." Heel naar 
van Jetta natuurlijk. Gelukkig gaat 
de lijn van de bordercollies wel door 
met het nieuwe nest pups. Kinde-

ren die verkleed waren kregen ver-
der een cadeautje, er werden foto's 
gemaakt met de schapen en Shanty-
koor De Zilk zong hun kerst-reper-
toire uit volle borst. Boswachter 

Wouter had het maar druk met de 
schapen. Na alle festiviteiten werd 
de kudde schapen, via een oversteek 
naar het Koevlak, weer veilig terug 
naar de duinen gebracht. x
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Kerstvoorafje

De kerst-knutselhoek, ook leuk voor ouders (Foto: www.ovmfotografie.nl).

De grote kudde schapen stond buiten 
het kleine veldje leeg te eten... (Foto: 
www.ovmfotografie.nl). x

bloemendaal/heemstede - Komende 
week verschijnt deze krant in ver-
band met Kerstmis niet. Het eerst-
volgende nummer verschijnt op 
donderdag 3 januari. Wij van Het 
Weekblad Kennemerland Zuid 
wensen u graag eerst nog goede 
Kerstdagen en een goed begin van 
het nieuwe jaar. x

Geen Weekblad
in de Kerstweek

regio - De politie gaat de komende 
weken huisbezoeken brengen aan 
gesignaleerde personen en men-
sen die nog boetes hebben open-
staan. Alle mensen die nog een 
straf open hebben staan - gevan-
genisstraf of door de rechter opge-
legde boetes - worden bij deze uit-
genodigd om hun boete zo spoedig 
mogelijk alsnog te betalen. Doen 
zij dit niet, dan komt de politie de 
boetes binnenkort innen. Indien 
niet betaald kan worden, zullen in 
enkele gevallen de betrokken per-
sonen worden meegenomen en 
zullen zij in vervangende hechte-
nis worden gezet. x

Politie gaat weer
boetes innen

haarlem/regio - Het Kennemer 
Gasthuis verkoopt ook dit jaar 
weer vuurwerkbrillen. Voor € 
2,50 euro zijn ze te koop bij de 
ziekenhuisapotheken op locatie 
zuid en noord. De vuurwerkbril 
is in diverse kleuren verkrijgbaar 
voor zowel volwassenen als kinde-
ren. Ieder jaar weer lopen mensen 
oogletsel op door vuurwerk. Met 
de verkoop van de brillen zet het 
ziekenhuis in op het voorkomen 
van oogschade. Kijk voor meer 
informatie op www.devuurwerk-
bril.nl. x

Vuurwerkbrillen

heemstede - De politie kreeg zater-
dagmiddag een melding van een 
aangehouden vrouw in de Albert 
Heijn aan de Blekersvaartweg. De 
vrouw was opgevallen door haar 
gedrag bij de zelfscankassa. Toen 
bleek dat zij een groot deel van 
haar boodschappen niet had afge-
rekend werd zij door winkelperso-
neel aangehouden. De verdachte, 
een 54-jarige Heemsteedse, had 
voor bijna € 400,- aan boodschap-
pen niet afgerekend. De vrouw 
is verhoord en heeft een boete 
gekregen. Ook kreeg zij een toe-
gangsverbod voor de winkel waar 
ze de diefstal had gepleegd en 
een boete voor schadeafwikkeling 
voor geleden overlast. x

Winkeldievegge
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bloemendaal/rijsenhout - Op vrijdag 14 
december hebben ruim honderd vrijwil-
ligers cheques in ontvangst genomen 
met een totale waarde van € 50.000,- 
tijdens de feestelijke uitreiking van 
het Meerlandenfonds. De cheques 
zijn overhandigd door burgemeesters 
en wethouders van de verschillende 
gemeenten waarin De Meerlanden 
actief is. Liefst zeven instellingen uit 
Bloemendaal ontvingen een cheque.

"De belangstelling voor het Meerlan-
denfonds was dit jaar weer overwel-
digend. Ruim 280 aanvragen, waar-
van wij er honderd hebben beloond 
met een bijdrage. Dit is alweer de 
zesde keer dat wij met Het Meer-

landenfonds zoveel verenigingen en 
goede doelen helpen om hun ambi-
ties waar te maken om iets nuttigs 
voor de samenleving te doen. Daar 
ben ik verheugd over", aldus Ger de 
Jong, Algemeen Directeur van De 
Meerlanden.
Bij de uitreiking waren uiteraard ook 
vrijwilligers uit Bloemendaal aanwe-
zig. Uit handen van wethouder Ton 
Bruggeman hebben zij een Meer-
landenfondscheque ontvangen: 
"Fantastisch om als wethouder voor 

onder anderen Onderwijs, Cultuur 
en Zorg cheques uit te reiken aan 
zoveel mensen die als vrijwilliger 
ook met mijn portefeuille te maken 
hebben."
De volgende verenigingen en goede 
doelen uit Bloemendaal hebben een 
bijdrage ontvangen: Tennisvereni-
ging Vogelenzang, Regionale Dieren-
ambulance Haarlem e.o., Muziekver-
eniging KNA, Oratoriumkoor Benne-
broek, Paardrijden Gehandicapten 
Kennemerland, Vrienden van de 
Hertenkamp en Creatief Centrum 
Bennebroek.

Het Meerlandenfonds
De Meerlanden is afvalinzamelaar in 
diverse gemeenten, waaronder Bloe-
mendaal. Uit het Meerlandenfonds 
wordt jaarlijks € 50.000,- geschon-
ken aan locale verenigingen en 
stichtingen. Leden en vrijwilligers 
hebben een project of activiteit kun-
nen aanmelden voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds. Voor 
goede doelen is de maximale bijdra-
ge vastgesteld op € 2.500,- en voor 
(sport)verenigingen op maximaal € 
1.000,-. x

Prijzenregen
Meerlandenfonds keert uit

Van links naar rechts de vrijwilligers van het Oratoriumkoor Bennebroek, Die-
renambulance, Vrienden van de Hertenkamp, Paardrijden Gehandicapten, wet-
houder Ton Bruggeman en Ger de Jong, algemeen directeur van de Meerlanden 
(Foto: De Meerlanden).

heemstede/rijsenhout - Bij de uitrei-
king van de cheques van het Meer-
landfonds waren uiteraard ook vrij-
willigers uit Heemstede aanwezig. Uit 
handen van wethouder Botter hebben 
zij een Meerlandenfondscheque ont-
vangen: "Ontzettend leuk dat er zo 
ontzettend veel verschillende pro-
jecten en initiatieven zijn van zoveel 
mensen. Niet alleen in Heemstede, 
maar ook in de andere gemeenten. 
Dat is zo leuk om te zien en te horen. 
Zo kun je ook van elkaar leren."

De volgende verenigingen en goede 
doelen uit Heemstede hebben een 
bijdrage ontvangen: Evenementen-
commissie Westerduin, imker Pim 
Lemmers, de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek en De 
Zonnebloem, afdeling Heemstede.
Uit het Meerlandenfonds wordt 
jaarlijks € 50.000,- geschonken aan 
locale verenigingen en stichtingen. 

Leden en vrijwilligers hebben een 
project of activiteit kunnen aan-
melden voor een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds. Het bestuur, 
dat bestaat uit de heer Hoffscholte 
(oud-burgemeester van Aalsmeer), 
burgemeester Weterings (Haarlem-
mermeer) en Ger de Jong, hanteert 
een aantal criteria om tot toeken-
ning of afwijzing te komen. Zo moet 
er sprake zijn van een organisatie, 
deze organisatie dient zich zonder 
winstoogmerk te richten op de 
bevolking in het verzorgingsgebied 
van De Meerlanden en het fonds 
neemt nooit meer dan 50% van de 
kosten voor haar rekening. x

En ook in Heemstede

Van links naar rechts wethouder 
Jur Botter en de vrijwilligers van De 
Zonnebloem, Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, Pim Lem-
mers en evenementencommissie 
Westerduin (Foto: De Meerlanden).

bloemendaal/heemstede - De feest-
dagen naderen. Kerstvreugde bij de 
kerstboom, oliebollen, knallende kur-
ken en vuurwerk. In de feestmaand 
december treft De Meerlanden echter 
ook een aantal speciale voorzorg-
maatregelen rond de afvalinzame-
ling.

De Meerlanden roept op om op 
een verantwoorde manier met 
vuurwerkresten om te gaan: ruim 
alles meteen op en geef het net als 
gewoon huisvuil mee. Dat is wel zo 
veilig voor de kinderen, wel zo goed 
voor het milieu én geeft een schone 
start aan het jaar 2013.
Uit voorzorg voor mogelijk brand-
gevaar door vuurwerk sluit De 
Meerlanden alle prullenbakken 
en brengparkjes voor glas, papier 

en textiel af en worden de contai-
ners voor plastic verpakkingsafval 
tijdelijk weggehaald. De Meerlan-
den stelt het op prijs wanneer men 
uw plastic en ander afval tot begin 
januari bewaart. In de eerste week 
van 2013 worden alle containers 
weer geopend of teruggeplaatst.
De Meerlanden introduceert in 2013 
een nieuwe digitale afvalkalender 
en de Meerlanden App. Met de digi-
tale afvalkalender en de Meerlan-
den App is altijd de meest actuele 
informatie rondom de inzameling 
van afval beschikbaar. Daarnaast 
bieden beiden informatie over 
de verwerking van verschillende 
afvalstromen. De Meerlanden App 
is vanaf 1 januari 2013 beschikbaar 
via www.meerlanden.nl, in de Goo-
gle Play Store en App Store. x

Opgeruimde feestdagen
Vervangende ophaaldagen op App

(Foto: De Meerlanden).

overveen - Vorige week donderdag 
tussen 09.15 en 11.30 uur werd 
op snelheid gecontroleerd op de 
Zeeweg. Op deze weg buiten de 
bebouwde kom mag maximaal 
80 kilometer per uur worden 
gereden. Van de 366 passerende 
voertuigen reden 35 bestuurders 
te snel. De hoogst gemeten snel-
heid was 123 kilometer per uur. 
De overtreders krijgen een bekeu-
ring thuis gestuurd. x

Snelheidscontrole

haarlem/regio - De Stichting Vogel-
rampenfonds/Vogelhospitaal orga-
niseert een winteractie ten behoeve 
van de vogels. In samenwerking met 
CJ Wildlife kan men in een tijdelijke 
winkel aan de Kweektuinstraat in het 
Haarlemse Kleverpark een voedsel-
container of voedselhuisje en ver-
schillende vogelhuisjes aanschaffen.

In de aanloop naar Kerst kan men 
ook kiezen uit een aantal interes-
sante vogelboeken. De opbrengst 
komt ten goede aan het Vogelhos-
pitaal en aan Vogelbescherming 
Nederland en natuurlijk aan de 
vogels die gedurende de winter 
kunnen eten van het aangeboden 

voedsel en in het voorjaar kunnen 
nestelen in de opgehangen nest-
kastjes. De actie duurt tot en met 
de Week van de Nestkast (18 tot en 
met 24 februari 2013, -red.).
De winkel is dagelijks (dus ook in 
het weekend) open van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Het Vogelhospitaal 
bevindt zich aan de Kweektuin-
straat 1 in Haarlem. In geval van 
een strenge winterperiode zal het 
Vogelhospitaal vanzelfsprekend 
extra aandacht besteden aan de 
wilde vogels in de regio Haarlem 
en overgaan tot inzamelen en ver-
delen van vogelvoedsel. x

Winteractie voor vogels

(Archieffoto).
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bloemendaal - Afgelopen zaterdag had 
Winkeliersvereniging Bloemendaal 
voor kraampjes in de winkelstraat 
gezorgd waar Glühwein, warme cho-
colademelk en erwtensoep werd uit-
gedeeld. Dit was gekoppeld aan een 
goed doel: de Hertenkamp in Bloe-
mendaal.

door Louise Leupen

Hoe gaat het met de Hertenkamp? 
Voor het voormalig postkantoor is 
Henk Ekkels (52) bezig met een klei-
ne omheining, waar twee schaapjes 
en een geitje zich alle aandacht rus-
tig laten welgevallen. Vandaag zijn 
zij samen met een bijzondere kip-
pendelegatie in de winkelstraat aan-
wezig. Ekkels is beheerder van de 
hertenkamp. Met een team van vrij-
willigers zorgt hij voor de dieren, de 
stal en het terrein aan de Lage Duin 
en Daalseweg. "Het gaat goed, maar 
we kunnen altijd nog meer vrijwil-
ligers gebruiken, al is het maar voor 
één of twee uur in de week", vertelt 
hij. Wanneer ben je daar geschikt 
voor? "Mensen moeten van zichzelf 
het idee hebben graag tussen de die-

ren te staan. En ervan houden om 
buiten te werken."

Mini-schaapjes
De Hertenkamp probeert een ver-
scheidenheid aan dieren te hebben, 
zodat het niet eentonig wordt. Sinds 
afgelopen voorjaar zijn er daarom 
nu ook een soort mini-schaapjes. 
Heeft hij er een lievelingsdier bij 
zitten? "Ja", lacht hij. "Mijn geit, 
41!" Geef je die dan geen naam? 
"Die heet '41'. Ze hebben allemaal 
een officieel nummer, dat is bij 
wet vastgelegd. Geit 41 is gewoon 
mijn geit, een witte. Vanwege haar 
karakter, ze is heel stoer. Ze loopt 
altijd vooraan, en komt altijd bij me 
staan, even aaien, even knuffelen. 
Ze is ook de leidster van de groep."

Vos
De dieren gaan allemaal goed met 
elkaar om. De koe, schapen en 
geiten slapen allemaal bij elkaar. 
"Ze hebben geen aparte hokjes, ze 
kunnen liggen waar ze willen." 's 
Nachts zijn ze altijd binnen, want 
een vos klimt met gemak over het 
hoge hek. Ongedierte is er niet. "Als 
je heel strak voert, dan eten ze al 
het voedsel op, en de restjes ruim 
je op."

Meezingen
Helemaal aan het andere eind van 
de winkelstraat was er later op de 
middag een grote drukte in Boek-
handel Bloemendaal. Terwijl Tat-
jana van Zanten daar zat te signe-
ren, zong Brigitte Kaandorp. Omdat 
door kleinkunstacademies en koren 
heel vaak om haar muziek wordt 
gevraagd, ontstond het idee voor 

het boek 'Dit is een meezinger', dat 
onlangs is verschenen. In dit boek 
staat ongeveer haar hele oeuvre, 
met daarbij ook het notenschrift. 
"Die liedjes worden veel gezongen", 
zegt Kaandorp. Dit verbaast haar 
altijd heel erg. "Ik heb ze eigenlijk 

heel rommelig op cd's staan, tussen 
de conferences door. Je moet echt 
zoeken, en toch kennen ze alle tek-
sten helemaal uit hun hoofd." Ze 
had er nooit bladmuziek van en het 
was heel veel werk en een kostbare 
aangelegenheid om alles in noten 
te laten omzetten. Toen dat gedaan 
was, heeft een vriend van Kaandorp 
het ook nog gecorrigeerd. "Die liet 
het mij dan horen op de computer 
en dan zei ik: 'euh, dat is eigenlijk 
een ander nootje' en dan ging hij 
dat weer veranderen." Het was een 
'ontzettend gepiel' om alles echt 

goed te krijgen. Kaandorp voegde er 
vervolgens nog aantekeningen bij, 
grappige anekdotes en krantenarti-
kelen met recensies.

Piano
Al improviserend en met veel zelf-
spot wist ze de volle boekwinkel 
voortdurend aan het lachen te 
krijgen. Eerst met haar ukelele, 
over een vrijpartij in een te kleine 
bolide, en daarna over 'Annelies van 
der Pies'. 
De cabaretière kreeg steeds uitge-
breid applaus van alle mensen die 
tussen de opgestapelde boeken 
stonden en allemaal telkens het 
refrein luidkeels meezongen. "Dat 
Bloemendaal dit ooit zou zingen!" 
riep Kaandorp, die zich excuseerde 
voor het feit "dat het allemaal vieze 
liedjes zijn, maar het zijn de enige 
die ik zelf kan spelen!"
Kaandorp heeft als tiener altijd 
vioolles gehad. "Dat is niet te 
gebruiken, je kan er niet bij praten 
of zingen. En het is heel moeilijk 
voordat het een beetje klinkt." Ach-
teraf gezien was een piano dan han-
diger geweest, "maar dat speelde 
mijn zus al." Later leerde ze wel een 
beetje pianospelen, maar heel sum-
mier. Als het misgaat, dan moet ze 
het stuk helemaal opnieuw begin-
nen. "Ik heb een soort vingergeheu-
gen." Om het nu nog te gaan leren 
heeft ze het te druk.
Maar even later neemt ze plaats 
achter de piano en speelt het ene 
nummer na het andere; over haar 
nachtmerrie met Andries Kne-
vel, 'Ik heb een heel zwaar leven' 
en ook nog 'Het komt allemaal 
heus wel weer goed'. Weer enorm 
applaus. "Nou dat was het, dames 
en heren!" Het is heel even stil in 
de volle winkel. "Ik wil een boek!" 
roept een vrouw. "U wilt een boek? 
Hèhè, eindelijk!" x

Glühwein en noten
Aandacht voor Hertenkamp Bloemendaal

Bij de poelier werden 100% biologische hapjes uitgedeeld. De opbrengst van 
alle donaties bij de kraampjes komt ten goede aan de Hertenkamp (Foto: Louise 
Leupen).

Hertenkampbeheerder Henk Ekkels (midden) en vrijwilligers Marco en Haye. 
Kijk voor meer informatie op www.hertenkampbloemendaal.nl (Foto: Louise 
Leupen). x

zandvoort - Geheel in de geest van 
Winterwonderland is afgelopen 
zaterdag 15 december de ijsbaan in 
het centrum van Zandvoort aan Zee 
geopend. Het Raadhuisplein is voor 
de gelegenheid omgetoverd tot een 
ijsgladde baan, waar met name kin-
deren hun slagen kunnen oefenen.

Voor diegenen die zelf niet in het 
bezit van schaatsen zijn, is er de 
mogelijkheid schaatsen te huren. 
Deze schaatshuur zit al bij de 
entree in. Uiteraard wordt ook de 
inwendige mens niet vergeten. Bij 
de 'Koek & Zopie'-kraam kunnen 
verschillende (warme) dranken 
aangeschaft worden, zodat een 
intensieve dag schaatsen heerlijk 
afgesloten kan worden. De ijsbaan 
kan nog tot 6 januari 2013 bezocht 
worden.
December in Zandvoort aan Zee 
staat volledig in het teken van Win-

terwonderland. Behalve de ijsbaan 
zijn ook nog  andere activiteiten in 
deze periode te ondernemen. Denk 
bijvoorbeeld eens aan de Sprook-
jeswandeling op 22 december, 
waarbij de allerkleinsten in een 
'vossenjacht' door het centrum van 
Zandvoort aan Zee ruim 45 sprook-
jesfiguren tegen het lijf lopen.
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar 
oud organiseert Rekreade op 29 
december tussen 12.00 en 15.00 
uur een Wintersantekraampie in 
het Zandvoorts Musuem. Kinderen 
kunnen deelnemen aan verschil-
lende activiteiten, waaronder kaar-
sen maken, kerstkaarten maken, 
grimeren, poppenkast kijken en 
genieten van Koek & Zopie.
Kijk voor meer informatie over alle 
activiteiten, kaartverkoop en ope-
ningstijden tijdens Winterwonder-
land in Zandvoort aan Zee op www.
vvvzandvoort.nl. x

Winterwonderland aan Zee

(Publiciteitsfoto).

De parel van de 
Hohe Tauern

199
Welkom tussen de hoogste bergtoppen 
en mooiste valleien van Oostenrijk!
Mallnitz is een van de parels van Na-
tionaal Park Hohe Tauern, het oudste 
en grootste beschermde natuurgebied 
van Oostenrijk. Rond het plaatsje vind u 
maar liefst 7 bergtoppen van boven de 
3000 m. En u kunt kiezen tussen 150 km 
aan wandelpaden! Wandelt u rond de 
Stappitzer See? Bezoekt u de Mölltaler 
Gletsjer, met z’n prachtige bergmeren? 
Of gaat u via de ‘Dreischluchtenweg’ 
langs spectaculaire kloven? Of maakt u 
een ritje over de Grossglockner Hochal-
penstrasse, met uitzicht op de hoogste 
top van Oostenrijk!

Uw verblijf
Hotel Pension Oswald ligt prachtig, in de berg-
wereld van de Hohe Tauern, aan de rand van het 
Nationaal Park en op ca. 2 km van het dorp. Dit 
vriendelijke, kleinschalige hotel is een ideale plek 
voor wandelaars. Uw lichte kamer heeft satelliet-
tv, badkamer met bad of douche en toilet.

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• 7x driegangenkeuzemenu 
• gebruik Nordic Walking-poles 

Prijzen   
15/06-05/07 199
06/07-16/08 249
17/08-06/09 229
07/09-21/09 199

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reser-
veringskosten en kosten 
calamiteitenfonds.

8-daags arrangement
Hotel Pension Oswald 
zoek & boekcode 80914

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 80914 
of ga langs bij één van de reisbureaus van 
VakantieXperts.

Terwijl Tatjana van Zanten aan het 
signeren was, wist Brigitte Kaandorp 
iedereen een blij gevoel te geven met 
haar muzikale optreden tussen de 
boeken ter ere van haar onlangs ver-
schenen boek 'Dit is een meezinger' 
(Foto: Louise Leupen). x
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bloemendaal/heemstede - Kinderop-
vang Les Petits, met twintig locaties 
kinderdagverblijven, peuterspeel-
zalen en buitenschoolse opvang in 
Bloemendaal, Heemstede, Overveen, 
Aerdenhout, Vogelenzang en Haar-
lem, blijft ook in turbelente tijden 
positief. Overheidsbezuinigingen 
en de toegeslagen crisis hebben de 
branche de afgelopen tijd geen goed 
gedaan. Les Petits ziet op sommige 
locaties ook de wachtlijsten vermin-
deren, toch blijven zij boven het lan-
delijke gemiddelde van 10%.

In de 30 jaar dat Les Petits nu 
bestaat heeft de organisatie zich 
sterk gemaakt voor kwaliteits-
verbetering in de kinderopvang. 
Ouders worden kritischer en zul-
len nog beter om zich heen kijken 
bij het zoeken naar opvang voor 
hun kinderen. Keuzemogelijkhe-
den voor ouders, flexibel aanbod 
en mooie, ruim opgezette locaties 
zullen daarin volgens de organisa-
tie toch het verschil gaan maken. 
Het leveren van kwaliteit wordt 
daardoor de komende jaren des te 
belangrijker. Bij Les Petits wordt er 
veel aandacht besteed aan de leef-

ruimte van de kinderen, ontwikke-
lingsstimulering en hoe kinderen 
zich binnen de groep zo geborgen 
en veilig mogelijk kunnen voelen. 
Pedagogisch medewerkers krijgen 
regelmatig bijscholing hoe zij de 
kinderen nog beter kunnen obser-
veren en stimuleren. Ook besteden 
zij veel tijd aan het professioneel 
begeleiden van kinderen in hun 
spel en in sociale contacten die zij 
met andere kinderen opdoen.
Sinds de misbruikzaak van Robert 
M. is het principe van vier ogen op 
een groep een begrip aan het wor-
den. Les Petits werkt al jaren met 
anderhalve groepen, waardoor er 
drie pedagogisch medewerkers op 
een groep staan. Als er één peda-
gogisch medewerker even van de 
groep moet, blijven er zo altijd twee 
pedagogisch medewerkers over. 
Voor ouders is het nog belangrijker 
geworden dat zij hun kind met een 
vertrouwd gevoel bij professionele 
pedagogisch medewerkers kunnen 
achterlaten.

Met het tijdsbeeld meegaan blijft 
volgens de organisatie ook belang-
rijk. Een nieuw paradepaardje in het 
tegemoetkomen aan wensen van 
ouders is de speciaal ontwikkelde 
Les Petits-App. Vanaf januari 2013 
kunnen ouders met een iPhone via 
de app makkelijk zaken regelen 
zoals het aanvragen van wisselda-
gen of een extra opvangdag, kinde-
ren ziekmelden of doorgeven of ze 
een warme maaltijd voor hun kind 
wensen. Belangrijke zaken kan de 
ouder met de app direct aan de lei-
dinggevende van de vestiging door-
geven. Verder plaatst de organisatie 
regelmatig nieuwsberichten. Foto's 
kunnen ouders met een wacht-
woord openen en makkelijk op 
hun iPhone of iPad zetten. Bij suc-
ces zal er ook een app-variant voor 
de andere telefoonmerken volgen.
Ook het brengen en halen van 
kinderen wordt voor ouders met 
meerdere kinderen steeds minder 
tijdrovend, met het 'alles onder 
één dak- principe', dat Les Petits op 
meerdere locaties heeft ingevoerd. 
Hierbij wordt er op één locatie ver-
schillende vormen van opvang aan-
geboden, zoals kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang.  Les Petits zal als organisa-
tie de komende jaren het verschil 
gaan maken door de kwaliteit in 
hun opvangorganistatie te blijven 
optimaliseren, voor kinderen en 
voor hun ouders. Informatie over de 
kinderdagverblijven, peuterspeel-
zalen en buitenschoolse opvang is 
te vinden op www.lespetits.nl, of 
neem telefonisch contact op via 
023-5318240. x

Les Petits bereikt ouders met
een nieuwe App voor iPhone

Kinderopvang blijft ook in deze tijden positief

Met het tijdsbeeld meegaan blijft volgens Les Petits ook belangrijk. Een nieuw 
paradepaardje in het tegemoetkomen aan wensen van ouders is de speciaal 
ontwikkelde Les Petits-App (Foto: Les Petits).

haarlem/regio - Door de toenemende 
vergrijzing wordt de aandacht voor de 
oudere patiënt steeds belangrijker. 
Zorg voor de oudere patiënt, waarbij 
de nadruk ligt op herstel en behoud 
van de zelfredzaamheid, is één van de 
speerpunten van het Kennemer Gast-
huis. Vanaf medio december opent de 
nieuw opgezette afdeling ouderen-
geneeskunde dan ook haar deuren. 
Ook start het ziekenhuis met nieuwe 
spreekuren, bijvoorbeeld een om het 
medicijngebruik beter op elkaar af te 
stemmen.

Op de afdeling ouderengeneeskun-
de is de geriater (specialist in ouder-
domsziekten) in een vroeg stadium 
betrokken bij de behandeling van 
patiënten van 70 jaar en ouder. Deze 
groep is vaak onder behandeling bij 
meerdere specialisten. Ervaringen 
elders leren dat vroegtijdige betrok-
kenheid van de geriater het aantal 
ziekenhuisbezoeken aan andere 
specialisten vermindert. Ook ver-
betert de kwaliteit van zorg, zijn 
patiënten korter in het ziekenhuis 
en neemt hun tevredenheid toe.

Gebroken heup
Het ziekenhuis is begonnen om de 
behandeling van ouderen met een 
gebroken heup op deze manier te 

organiseren. Per jaar komen er meer 
dan 300 patiënten met deze aandoe-
ning in het ziekenhuis. De chirurg is 
verantwoordelijk voor de behande-
ling van de breuk. De geriater zorgt 
onder anderen voor een screening 
van het hart, een screening van het 
geheugen, bepaling van het risico 
op vallen en geeft aandacht aan spe-
cifieke ouderdomsaandoeningen 
zoals osteoporose (botontkalking). 
Ook wordt het medicijngebruik 
onder de loep genomen.

Geheugenproblemen
Patiënten met tekenen van geheu-

genproblemen, zoals bijvoorbeeld 
toenemende traagheid, worden op 
één dag onderzocht door een geri-
ater en een neuroloog. Aanvullend 
onderzoek bestaat uit het onderzoe-
ken van het bloed en een scan van 
de hersenen. Ook neemt de geriater 
testen af om de hersenfuncties te 
bepalen. Samen met de neuroloog 
wordt vervolgens een behandel-
plan gemaakt.

Polyfarmaciepoli
Veel ouderen slikken meerdere 
medicijnen (polyfarmacie) die niet 
altijd op elkaar zijn afgestemd. Om 
dit te verbeteren is er onlangs een 
polyfarmaciespreekuur gestart. In 
dit spreekuur krijgt de patiënt van 
65 jaar en ouder, nadat hij eerst 
is onderzocht op lichamelijk en 
geestelijk functioneren, een advies 
voor het beter afstemmen van het 
gebruik van medicijnen. De praktijk 
laat zien dat hierdoor de werking 
van geneesmiddelen verbetert en 
de risico's op bijwerkingen dalen.

Onverklaarde klachten
Veel klachten bij ouderen blijven 
vaak onverklaard. Het gaat om 
ouderen die zich ongezond voelen 
en vaak een arts bezoeken zonder 
dat dit hen iets oplevert. Speci-

aal voor deze groep start er begin 
januari een poli waarbij de geriater 
samen met de psycholoog en/of een 
in ouderen gespecialiseerde psychi-
ater deze groep mensen onderzoekt 
en behandelt.
In het Kennemer Gasthuis werken 
vier geriaters (specialisten in ouder-
domsziekten). Het ziekenhuis is in 
de regio Haarlem, de Haarlemmer-
meer en het gebied net boven het 
Noordzeekanaal het enige zieken-
huis dat gespecialiseerd is in ouder-
domsaandoeningen. x

Kwaliteit van zorg voor
ouderen meer omhoog

Kennemer Gasthuis:

(Archieffoto - Michel van Bergen).

heemstede - De gemeente Heemstede 
en Sportservice Heemstede-Zand-
voort willen ook dit schooljaar jonge-
ren meer aan het sporten en bewegen 
krijgen en houden. Dit doen zij onder 
andere via het project Sporthackers. 
Dit schooljaar worden daarom weer 
sportclinics aangeboden aan de mid-
delbare scholieren in Heemstede en 
Zandvoort.

In november en december stond 
kickboksen op het programma op 
het Haemstede Barger in Heemste-
de. Het project Sporthackers geeft 
de leerlingen de kans om kennis 
te maken met sporten die zij over 
het algemeen niet dagelijks zullen 
beoefenen. De sporten sluiten aan 
bij de wensen van de scholen en 
leerlingen.

De kickboksactiviteit stond ook 
vorig jaar op het programma. "De 
lessen kickboksen zijn ons vorig 
jaar en ook nu weer erg bevallen", 
aldus Edwin van Waleveld, docent 
lichamelijke opvoeding op het 
Haemstede Barger. De lessen wer-
den dit jaar wederom verzorgt door 
Bart Mooijekind van Barigym, voor-
malig Nederlands kampioen in het 
zwaargewicht in Taekwondo. Bij de 
lessen is niet alleen aandacht voor 
de sport, maar ook het psychologi-
sche aspect. Mooijkind was zelf in 
zijn jeugd heel verlegen. Dit is hele-
maal weg dankzij het kickboksen, 
wat hem veel vertrouwen gaf. Hij 
probeert als docent de jeugd zelfver-
trouwen, doorzettingsvermogen en 
discipline bij te brengen. x

Kickboksles op school

heemstede - De brandweer is maan-
dagochtend uitgerukt voor een 
woningbrand in de Jan van Cam-
penstraat in Heemstede. Door een 
aantal leidingen voor de elektrici-
teit waren een aantal planken van 
de vloer aan de onderkant gaan 
smeulen. De gealarmeerde brand-

weer was snel ter plaatse. De twee 
zwart geblakerde planken zijn naar 
buiten gebracht en het vuur was 
snel onder controle. De leidingen 
in de woning zullen wel moeten 
worden nagekeken. x

Woningbrand Van Campen

(Foto: Michel van Bergen).

zandvoort - De politie controleerde 
vrijdagavond op de Princesseweg 
een automobilist op alcoholmis-
bruik nadat hij opgevallen was 
door zijn rijgedrag. De bestuurder 
bleek ruim drie keer de toegesta-
ne hoeveelheid alcohol te hebben 
gedronken. Het rijbewijs van de 
27-jarige Zandvoortse bestuurder 
is ingevorderd en hij krijgt een 
boete. x

Rijbewijs kwijt na
alcoholmisbruik
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Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Let op! Laatste weken.
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks,

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 
jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

www.fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

bloemendaal - Naarmate een raads-
besluit over Elswoutshoek dichterbij 
komt, nemen reacties op kranten-
artikelen lawineachtige proporties 
aan. Boeijink zelf, althans zijn partij, 
schrijft webpaginas vol met argumen-
ten die zijn gelijk moeten aantonen. 
Anderen springen voor hem in de bres. 
Wat moet je daar nu allemaal van vin-
den?

door Ruud Vader

Wim de Kleermaeker, voormalig 
fractieleider en wethouder van het 
opgeheven Progressief Bloemen-
daal, stelt dat als verdachtmakingen 
maar vaak genoeg herhaald worden, 
ze op feiten gaan lijken. Datzelfde 
kun je zegen gaat op voor misver-
standen. In zijn reactie op een arti-
kel in het Haarlems Dagblad gaat de 
Kleermaeker verder: "Feit is dat de 
plannen voor Elswoutshoek beogen 
het landgoed te splitsen, waarbij 
een van de broers een woning wil 
bouwen in de ecologische hoofd-
structuur. En dat is onmogelijk."
Op verzoek van de raad heeft het 
college een deskundige externe 
projectmanager ingehuurd om het 
project vlot te trekken, Monique 
Schuttenbeld. Na negen maanden 
zorgvuldig onderzoek mocht die op 
14 december haar visie toelichten, 
nadat landschapsarchitect Michael 
van Gessel overtuigend de revitali-
seringsplannen van het landgoed 
had toegelicht. Nee zegt ze, het gaat 
niet om splitsen, nu niet en in de 
toekomst niet. En het gaat ook niet 
om een nieuwe woning, maar alleen 

maar om het verschuiven van een 
bouwvlak, waarbij zelfs één woon-
bestemming wordt ingeleverd. En 
tenslotte stellen zij en van Gessel 
dat zo'n verschuiving van een bouw-
vlak helemaal niet onmogelijk is. 
Sterker, het wordt op veel plaatsen 
in het land met grote regelmaat 
gedaan. Vasthouden aan het beeld 
dat het alleen om een woning 
zou gaan is volgens Schuttenbeld 
onjuist en onzorgvuldig, zo krijgen 
de plannen voor het landgoed geen 
eerlijke kans.

Psychiater
Met haar visie staat nu ook de pro-
jectmanager lijnrecht tegenover het 
college, dat gisteravond (19 decem-
ber) in de commissie grondgebied 
een reactie gaf. Helaas te laat voor 

deze krant, zodat we hier volgende 
week weer op terug zullen komen. 
Eerder hadden een onderzoekscom-
missie uit de raad en een rechter al 
ernstige kritiek geleverd op de wijze 
waarop het college met het dossier 
omging. Behalve De Kleermaeker 
mengen anderen zich inmiddels ook 
in de discussie. Zo liet de echtgenote 
van Peter Boeijink weten dat ze met 
een lieve man is getrouwd, maar dat 
de oppositie zijn stukken niet goed 
leest. Naar aanleiding van publici-
teit in het Haarlems Dagblad heeft 
ze haar abonnement opgezegd, ze 
wil geen roddelbladen meer lezen 
zegt ze. Ook VVD raadslid Frank van 

den Berg is boos. Vooral op Thera 
Wolf (PvdA) die in de NOS uitzen-
ding op 8 december had gezegd dat 
in het raadsonderzoek naar moge-
lijke belangenverstrengeling door 
Boeijink daar niet van was geble-
ken, alleen van de schijn er van. 
Wolf moet maar eens naar de psy-
chiater, vindt Van den Berg. Voor die 
uitspraak eist de PvdA ondertussen 
excuses.
Tenslotte reageerde ook het col-
lege op de NOS uitzending. In een 
persbericht wordt gesteld: "Het col-
lege vindt de keuze voor deze casus 
onjuist en neemt afstand van de sug-
gestie dat hierin sprake zou zijn van 

vermenging van publieke en private 
belangen door het gemeentebe-
stuur van Bloemendaal. Het college 
betreurt deze onzorgvuldigheid."
Dat de keuze van de NOS onjuist zou 
zijn lijkt wat kort door de bocht. Er 
heeft immers wel degelijk in Bloe-
mendaal een onderzoek plaats 
gevonden naar mogelijke belangen-
verstrengeling. Het collegebericht 
bevestigt eigenlijk dat het goed is 
dat de pers in Nederland de vrij-
heid heeft om zelf te bepalen wat 
een juiste of onjuiste casus in een 
programma is, anders was het onge-
twijfeld weg gecensureerd. x

College en raad lijken vastgebeten
in misverstand over Elswoutshoek

Michael van Gessel (links) en Monique Schuttenbeld (rechts) lichten de landgoedplannen toe en wijzen op het hardnekkige 
misverstand. Peter Boeijink en zijn fractieleden Martin van de Bunt en Hans Wiedeman zijn ondertussen geïnteresseerd 
in gesprek (Foto's: Ruud Vader).
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Met zout en hout 
de winter door

Strooizout 25 kg € 6,00 afhaalprijs
Pallet 40 zakken € 189,00 excl. btw
Gratis bezorging
Voor grotere aantallen zie de
webshop: www.mekostone.nl

Haardhout berken
1,8 m3 Gestapeld € 220,00 per pallet
Gratis bezorging

Zout en Hout zijn af te halen bij:

Mekostone
‘s Gravendamseweg 53c
2215 TC Voorhout
Openingstijden ma. tot vr. van 7.00 tot 17.00 u.
Zaterdag van 7.30 tot 14.30 u.
Tel 0252231178  Mob 0651311498

Geld verdienen
Gooi dan niet uw oude metalen en ijzer weg bij de 

gemeente of op straat. Kom het bij ons inleveren. U krijgt 

het per kilo uitbetaald. Geen inname van tv’s, ijskasten, 

computermonitoren en gasflessen.

Emmerikweg 23b, Haarlem - Waarderpolder 

Tel. 06-23830675 Open van ma. t/m vrij. van 10.00 tot 

17.00 uur. ’s Zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur.

www.wijhalenhetop.nl

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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bloemendaal - "Het heeft even 
geduurd, maar dan heb je ook wat." 
Eigenaar Gerard van der Veldt is maar 
wat trots op zijn nieuwe Grand Café 
Vreeburg, het etablissement aan 
het Bloemendaalse Kerkplein. Na 
een grondige verbouwing, die zeven 
maanden heeft geduurd, heeft Vree-
burg de deuren voor haar gasten 
weer geopend; zeven dagen per week 
vanaf 11.00 uur is men welkom voor 
lunch, diner en een goed glas wijn. 
De gloednieuwe inrichting is eigen-
tijds, mooi modern maar heeft niets 
aan haar oude ambiance ingeboet. 
Vreeburg bestaat als etablissement 
bijna 300 jaar; in 1725 stichtte Cor-
nelis Vrehburgh de herberg.

door Onno van Middelkoop
Gerard van der Veldt, zelf geboren 
en getogen Bloemendaler, vertelt 
graag en vol trots over het 'nieuwe' 
Vreeburg. "Vreeburg is natuurlijk 
een begrip in Bloemendaal. Het 
heeft een lange en rijke historie en 
ik ben trots op de zaak zoals die nu 
geworden is. De verbouwing heeft 
lang geduurd, maar zoals je ziet is 
er ook heel veel gebeurd. De vaste 
ploeg bestond uit drie mannen, 
naast mij Amerikaans honkballer 
Luc Summer, die een begenadigd 
timmerman bleek te zijn en René 
van Velzen, ook een vakman. We 
hebben de oude materialen van 
Vreeburg voor 70% hergebruikt. 
Mijn vrouw en ook andere hulp-
troepen hebben ook heel veel werk 
verzet. De inrichting van de zaak is 
door mijn vrouw gedaan."
Het ziet er naast prachtig strak ook 

uitermate sfeervol uit. Het vorige 
Vreeburg was donker ingericht 
en had zijn eigen bekoring, maar 
de verbouwing heeft de 'herberg' 
ontegenzeggelijk goed gedaan. Het 
is overzichtelijk, de inrichting is 
lichter en ademt een transparante 
sfeer. Ook de akoestiek is verbetert; 
je kunt uitstekend een privégesprek 
voeren zonder overlast te hebben 
van omgevingsgeluid. Kortom, het 
is aangepast aan de eisen van deze 
tijd zonder zijn bijzondere sfeer te 
verliezen. De splinternieuwe bar is 
mooi, overzichtelijk en sfeervol. De 
keuken is open, fraai ingericht en 
je kunt meekijken hoe je bestelling 
wordt bereid. Overigens niet over 
de schouders van de koks Terry 
Oudolf en Rob van Riessen, want 
die passeren beide ruim de twee 
meter.
Van der Veldt heeft achterin de 
zaak een aparte ruimte ingericht, 
voor besloten diners, vergaderin-
gen of feesten, met een maximale 
capaciteit van veertig personen. 
Maar ook aan de rokers is gedacht; 
een aparte rookruimte maakt dat 
de gasten niet de kou in hoeven te 
gaan om hun rokertje te doen. Wat 
verder opvalt is het gebruik van 
prachtige oude deuren met glas in 
lood die ook tijdens de verbouwing 
zijn gerestaureerd.

Luxe, comfort en privacy
In vroeger jaren deed Vreeburg 
dienst als schiet- en kegelbaan, 

later als biljartcentrum waarbij ze 
zelfs landelijke bekendheid genoot. 
Bood de vorige editie van Vreeburg 
eerst plaats voor 115 gasten tege-
lijk, nu is de maximum capaciteit 
teruggebracht naar tachtig stoe-
len. Zo is er meer ruimte ontstaan 
voor luxe en comfort en per tafel 
wat meer privacy. "Ook de menu-
kaart is aangepast aan het huidige 
klimaat, maar de klassiekers als de 
beroemde saté van de haas en de 
sliptong hebben we er ook weer 
opgezet. Met de kerst zijn we open 
op Kerstavond en op de Tweede 
Kerstdag; kerstavond kan men 
gewoon á la carte bestellen, voor 
Tweede Kerstdag kunnen de gasten 
kiezen uit een drie- of vier-gangen-
menu. Reserveren is uiteraard wel 
gewenst."
In de keuken staan twee overigens 
twee ervaren chefs, waarvan er één 
een tijdje de scepter zwaaide in het 
Haarlemse restaurant Mezzo. Zo 
ben je verzekerd van een kwalita-
tief uitstekende maaltijd tegen een 
uiterst vriendelijk tarief. En blijft 
het aloude motto van Vreeburg nog 
steeds overeind: de gasten staan 
centraal. Op maandag en dinsdag-
avond is het Senioren Diner: een 
gevarieerd drie-gangen menu dat is 
afgestemd op de senior medemens 
voor € 17,50 per couvert. "Dat blijkt 
een hit", vervolgt Van der Veldt. 
"Vroeger was de Rotaryclub op een 
vaste avond in de week gast bij ons. 
Dat zijn leuke dingen. Ik nodig ze 
van harte uit om weer bij ons te 
langs te komen", besluit hij met 
een knipoog. 
 Vreeburg is zijn nieuwe vorm is 
klaar voor de toekomst. De appar-
tementen boven de zaak, waar 
eerst de feestzaal was, zijn bijna 
afgebouwd. Op de eerste verdie-
ping een appartement van 250 
vierkante meter, daarboven weer 
een penthouse van 200 vierkante 
meter. Op een locatie in het oudste 
deel van het dorp.
Vreeburg staat weer op de kaart. Kijk 
om in de sfeer te komenop www.
vreeburgbloemendaal.nl. Vreeburg 
is gevestigd aan het Kerkplein 16 in 
Bloemendaal, tel. 023-7430125 en 
info@grandcafevreeburg.nl. x

Vreeburg is terug en staat
meteen weer 'op de kaart'

Gerard van der Veldt voor de deur van zijn 'nieuwe' Vreeburg. "Vreeburg is 
natuurlijk een begrip in Bloemendaal. Het heeft een lange en rijke historie en ik 
ben trots op de zaak zoals die nu geworden is" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

En een kijke in de fraaie open keuken (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

heemstede - Woensdagmiddag 12 
december hebben regiodirecteur 
Gerrie Blok van Ymere en wethouder 
Pieter van de Stadt op feestelijke 
wijze het officiële startsein gegeven 
voor de start bouw van 28 huurap-
partementen op de locatie van de 
voormalige zusterflat aan de Johan 
Wagenaarlaan in Heemstede. Een 
reuze champagnefles met 500 bal-
lonnen werd ontkurkt om deze eerste 
mijlpaal met alle betrokken partijen 
te vieren.

Alle gasten werden welkom gehe-
ten door Jakko Dekker, ontwikke-
lingsmanager bij Ymere. Hij ver-
telde trots te zijn op zijn team, die 
het voor elkaar heeft gekregen dat 
hier een mooi project gerealiseerd 
wordt. Gerrie Blok vulde aan dat het 
in deze tijd niet vanzelfsprekend is 
dat er gebouwd wordt en bedankte 
de architect, Peter Defesche, voor 
het mooie ontwerp en aannemer 
SBB voor hun professionele inzet. 
Wethouder Pieter van de Stadt ver-
telde blij te zijn met het werk van 
Ymere: "Als er niet in onze gemeente 
wordt geïnvesteerd komen we ner-
gens. Ook is er in Heemstede een 
grote vraag naar huurwoningen én 
hebben wij in Heemstede nieuwe 
inwoners hard nodig." Van de Stadt 
was enthousiast dat SBB vijftien 
koopwoningen op het terrein gaat 
realiseren. Helemaal omdat deze in 
een prijsklasse zitten waarin Heem-
stede nog geen groot aanbod heeft.
In de jaren '70 werd Zusterflat 
Diaconessenhuis gebouwd. De flat 
bestond uit ongeveer 160 kamers. 
De zusters die in het nabijgelegen 

Diaconessenhuis werkten, woon-
den in deze flat. Begin 2009 is de flat 
gesloopt. In opdracht van Ymere 
heeft architect Peter Defesche van 
architectenbureau OD205 het ont-
werp gemaakt voor 28 markthuur-
woningen. De woningen zijn ruim 
opgezet en krijgen een mooie bui-
tenruimte op het Zuiden met uit-
zicht op de groene omgeving. Bij 
elke woning hoort een parkeerplek 
in de onderliggende garage. Ymere 
hoopt met deze woningen de door-
stroom van huurders in Heemstede 
te verbeteren.
Smit's Bouwbedrijf (SBB) heeft op 
het bouwterrein vijftien kavels 
afgenomen van Ymere. Op deze 
kavels worden eengezinswoningen 
gebouwd van twee verdiepingen 
en een kap. Deze woningen zijn 
uitermate geschikt voor gezinnen. 
Gekozen is voor een jaren '30 archi-
tectuur dat in een modern jasje is 
gestoken. SBB verwacht medio 
februari 2013 te starten met de ver-
koop. Het prijsniveau van de wonin-
gen ligt rond de € 300.000,-. x

Winterse bouwstart
Huurappartementen Johan Wagenaarlaan

De 'champagne' knalde dit jaar al vroeg in Heemstede (Foto: Jur Engelchor).

Ymere regiodirecteur Gerrie Blok, 
architect Peter Defesche en wethouder 
Pieter van de Stadt in een geanimeerd 
gesprek (Foto: Jur Engelchor). x

aerdenhout - Op 24 december, 
aanvang 20.00 uur, is er een 
Kerst gezinsdienst getiteld 'Ster-
renkind' in de Adventskerk aan de 
Leeuwerikenlaan 7 in Aerdenhout. 
Eerst is er een kerstspel voor en 
door kinderen, Sterrenkind, dan 
een viering voor de volwassenen. 

De dienst wordt muzikaal gedra-
gen door mezzo-sopraan Xandra 
Mizée, pianist Jaap Stork en trom-
pettist Boni Rietveld. De verhalen 
worden verteld door ds. Matthias 
Smalbrugge. Samen zingen, kij-
ken en luisteren. Stilstaan bij het 
Kerstverhaal anno 2012, licht zoe-
ken en doorgeven. Zie ook www.
adventskerk.com. x

Sterrenkind
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WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN 
GELUKKIG 2013

OPENINGSTIJDEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR 

CURSUSSEN/WORKSHOPS

Improvisatietheater maken
Donderdag 31 januari

Omgaan met een digitale camera
Woensdag 16 en 23 januari

THEMABIJEENKOMSTEN

Erfrecht en successierecht
Donderdag 10 januari locatie Noord
Barok in Rome, van Borrini t/m Portoghesi

Dinsdag 15 januari locatie Noord
Bennebroek in de 20ste eeuw
Dinsdag 22 januari Huis te Bennebroek
Tussen kunst en curiosa
Dinsdag 29 januari Voghelsanck, Teylingerweg, 
Vogelenzang

FILM

Woensdag 2 januari

Vrijdag 4 januari

Maandag 14 januari

WARME MAALTIJDEN

Nova Grand Café Restaurant, woensdag 16 januari

BOODSCHAPPENSERVICE MET BUURTBUS

maandag en vrijdag

BEWEGEN, GOED VOOR U! 

Wandelen rondom Bennebroek
Woensdag 30 januari
Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 7 en 21 januari
Wandelen in Vogelenzang
Maandag 31 december en 28 januari
Recreatief fietsen
Woensdag 2 januari
Donderdag 17 januari
Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag

Aanmelden voor onze activiteiten 
bij Welzijn Bloemendaal

Januari: Jongerenwerk Bloemendaal komt naar groep 8 van 
jouw school. We komen je dan vertellen wat we voor activiteiten 
organiseren en waar je ons kunt vinden. 

Woensdag 16 januari

Elke dinsdag

Elke dinsdag

Elke dinsdag

Elke woensdag

Elke vrijdag

Elke vrijdag

Elke vrijdag

KIJK VOORAL OP WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
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Wim was in zak en as.
Zijn bloemenzaak was al ruim 18 jaar 
gevestigd in een huurpand aan de 
rand van het centrum. De omzet van 
de bloemenzaak was evenwel minder 
geworden door de economische crisis.
Het was al hard werken voor weinig 
geld.
Maar nu was de verhuurder langs 
geweest en die had gezegd dat de huur 
met 15% zou gaan stijgen omdat de 
verhuurder veel leegstand in andere 
panden had en de kosten wel moesten 
worden betaald.
Maar als Wim snel tekende zou de 
stijging beperkt blijven tot 10% omdat 
hij zo’n goede huurder was.

Wim besloot toch maar eens op mijn 
gratis inloopspreekuur langs te komen.

Ik vond het al een vreemd verhaal, 
omdat in deze tijd de meeste huren 
juist dalen.
Een bevriende makelaar was zo aardig 
om een onderzoek te doen naar 
vergelijkbare panden, waaruit bleek 
dat de huurprijs veel te hoog was en 
bovendien de huurprijzen de afgelopen 
2 jaar inderdaad aan het dalen waren.

Toen ik Wim uitlegde op welke 
manier je de huurprijs juist door de 
Kantonrechter kan laten verlagen, 
werd hij weer helemaal vrolijk.

Met het advies van de makelaar zijn we 
een procedure bij de Kantonrechter 
begonnen.
De Kantonrechter heeft advies gevraagd 
aan de Bedrijfshuuradviescommissie en 
de conclusie was inderdaad dat de huur 
te hoog was en daarom juist met 21% 
moest worden verlaagd.

Wie het onderste wil uit de kan….

Uit de praktijk van mr. Philippine Hoyng, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem
www.tanger.nl

Huurprijsaanpassing winkel

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij ons kantoor 
in Haarlem, Staten Bolwerk 3.
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over 
een rechtsprobleem zonder dat dit u geld 
kost. Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, 
zijn in overleg mogelijk. Bel daarvoor 
023-5121400.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig 2013

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en veel fi etsplezier in 2013.

BIKES 4 ALL
Raadhuisstraat 6 , 2101 HG Heemstede

www.bikes4all.nl  Tel:023 - 4577105

BLOEMENDAALS REFORMHUIS
wenst u prettige feestdagen 

en een succesvol 2013.
Korte Kleverlaan 46, Bloemendaal

Reformhuis sinds 1961

Wij wensen u hele fi jne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

V.D. RIET SCHOENEN NEW STYLE
Binnenweg 94, 2101 JM Heemstede

www.vdriet-newstyle.nl

Wij wensen u veel gezonde fi ets kilometers.

SANDER TWEEWIELERS
 BLOEMENDAAL HAARLEM
 Bloemendaalseweg 76 Gierstraat 76
 Tel.: 023 - 5253123 Tel.: 023 - 5326715

Het team van
Wals Poelier
wenst u fi jne
feestdagen en
een goed 2013

Bloemendaalseweg 48 Bloemendaal
Telefoon 023-5256821

www.walspoelier.nl
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heemstede - "Het jaar van de buiten-
plaats dwingt mij tot twee beken-
tenissen. De eerste, die ik maar een 
halve bekentenis zou willen noemen, 
gaat over het aanmatigende gevoel 
dat ik een soort geheimzinnig gees-
telijk eigendomsrecht kan laten gel-
den op Kasteel Groeneveld wegens 
langer-jarige herinneringen dan de 
'nieuwlichter'-eigenaars van het SBB. 
Iedereen kent misschien wel het ver-
schijnsel dat, zodra iets stevig op je 
mentale kaart staat, je ook een beetje 
eigenaar bent. Dit verschijnsel is des 
te sterker naarmate zich allerlei herin-
neringen aan de plek gaan hechten. 
Met de ouders van een vriendje van 
de lagere school was ik eens op de 
day after na een van de beruchte vijf-
tiger jaren feesten van de toenmalige 
bewoners Joop en Ali Colson. Ik her-
inner me de grote geheimzinnigheid 
van het vervallen gebouw en heb een 
vage reminiscentie aan een zaal met 
een doorgerotte vloer (nu de Hasse-

laar-zaal?) en een drietal oude pia-
no's met punaises in hun hamertjes. 
Er was maar een deel van het kasteel 
bewoonbaar. Ook een stukje van de 
opbouw van de set voor de Appel film 
door Jan Vrijman maakte ik met mijn 
eigen ouders mee op Groeneveld."

door Onno van Middelkoop

Bovenstaande bekentenis is geschre-
ven door Dirk Sijmons en is de eer-
ste alinea uit zijn tekst 'Overmoed 
en zegepralen', opgenomen in de 
kleine oplage van 150 stuks van 
'Zegepralend Kennemerland'. Naast 
Sijmons hebben Willem Snitker en 
Harm Botman bijgedragen aan dit 
prachtige kunstboek. De oplage is 
bewust klein gehouden en geen 
exemplaar is exact gelijk aan het 

andere. Tijdens de presentatie van 
het boek in de Villa van Heerlijk-
heid Landgoed Berkenrode lichtte 
Snitker zijn 'Bleeker Editie' toe aan 
de verzamelde geïnteresseerden. 
"We hebben bewust gekozen voor 
een kleine oplage. De tekst van Dirk 
Sijmons is in ieder boek gelijk. Ikzelf 
heb zestig linogravures gemaakt, 
die per boek niet hetzelfde zijn en 
Harm Botman heeft met zijn zelfge-
bouwde modelvliegtuig een gewel-
dig drieluik gefotografeerd." Het 
typografische ontwerp is gemaakt 
door de zoon van Willem Snitker 
en ziet er fraai strak modernistisch 
en toch klassiek uit.

'Berkenrode-overleg'
De ontvangst was bijzonder. De 
Villa van Heerlijkheid ligt naast de 

vijver waar het oorspronkelijk kas-
teel Berkenrode in stond gebouwd. 
Jochem van Eeghen, nazaat van de 
beroemde Hugenotenfamilie, was 
gastheer en vertelde enkele anek-
dotes over de historie van de Heer-
lijkheid, die in 1954 in bezit kwam 
van Ernst van Eeghen, de vader 
van Jochem. "In de jaren zeventig 
en tachtig van de twnitgste eeuw 
werd op initiatief van mijn vader 
het zogeheten 'Berkenrode-overleg' 
gehouden, waarbij tijdens de Koude 
Oorlog op het gebied van oorlog en 
vrede, informeel overleg plaatsvond 
tussen Nederlandse zakenlieden en 
Russische deskundigen, waaronder 
maarschalk Ivanov en generaal 
Radomir Bogdanov. Gesproken 
werd over de toen actuele kruisra-
kettenkwestie, alsmede over mili-
taire en economische betrekkingen 
tussen Oost en West. In 1981 maak-
te hij deel uit van een parlementai-
re defensiedelegatie die in Moskou 
veiligheidszaken besprak met de 
Russische minister van Algemene 
Zaken Tolstikov. Meetbaar maken 
kan men het niet natuurlijk, maar 
zijn inspanningen hebben in ieder 
geval bijgedragen aan de beëindi-

ging van de Koude Oorlog. In de 
villa aan de Herenweg hebben ooit 
ook nog Godfried Bomans en Mies 
Bouwman gewoond."
De presentatie was in Villa de Heer-
lijkheid Landgoed Berkenrode van-
wege het feit dat Willem Snitker 
in zijn jeugd en ook later regelma-
tig biologische producten kwam 
halen, "die hij ook keurig gepast 
afrekende in het daartoe bestemde 
glazen potje dat er naast stond. 
Zodoende wist hij van deze plek 
en ook de weg naar mij te vinden 
om deze presentatie hier te kunnen 
houden", besloot Van Eeghen.
Het boek vond gretig aftrek. Het 
was een bijzondere opmaat voor de 
aanwezige mensen naar de feestda-
gen. En afsluiting van het jaar van 
de Historische Buitenplaats. Met 
een beetje geluk zijn enkele exem-
plaren van 'Zegepralend Kenne-
merland' nog verkrijgbaar bij Boek-
handel Blokker aan de Binnenweg 
138 in Heemstede en in de Bleeker 
Galerie aan de Bleekersvaartweg 
18, eveneens in Heemstede. Ieder 
exemplaar is uniek en bevat origi-
nele, handgedrukte en gesigneerde 
prenten. x

Zegepralend Kennemerland als finale
Prachtige coproductie in boekvorm als afsluiting van het jaar van de Historische Buitenplaats

Willem Snitker aan de presentatietafel, daarnaast Jochem van Eeghen, Dirk Sij-
mons, de vrouw van Harm Botman en bijna uiterst rechts de voormalig Commi-
saris van de Koningin Harry Borghouts (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Van links naar rechts Jochem van Eeghen, Willem Snitker, Dirk Sijmons en uiterst 
rechts de vrouw van Harm Botman, die zelf was verhinderd (Foto: www.ovmfo-
tografie.nl). x

overveen - Poppentheater het @pen-
staartje, inmiddels bekent van de 
voorstelling 'Rupsje Nooitgenoeg' is 
een rondreizend poppentheater met 
een gevarieerd aanbod van kinder- 
en gezinsvoorstellingen, theater 
voor volwassenen en schoolprojec-
ten voor het basisonderwijs. Educa-
tief, muzikaal, feestelijk, sfeervol en 
poetisch zijn een aantal kernwoor-
den van de voorstellingen. Dit keer 
komt Andre met een kerstvoorstel-
ling.

'Schaap gezocht' is een gezins-
voorstelling en leuk voor jong en 
oud. Schaap gezocht begint en 
eindigt met een feestje. De stal 
bestaat vijf jaar en dat wil de de 
herder vieren. Alle schapen zijn 
druk met de voorbereidingen van 
het feest. Dan komt schaap 507 
langs, hij komt van elders en hij 
wil graag vriendjes zijn met Lam-
mert. Schaap 507 wil steeds zijn 
zin hebben en komt daardoor in 
de problemen.
Gelukkig wil de herder hem hel-
pen, 507 krijgt een naam, een 
plekje in de stal en samen met Lam-
mert, Liselotje, Olleke, Bolleke en 
alle andere schapen besluiten ze 
het verhaal met een feestje.

Te zien op zaterdag 22 en zondag 
23 december, aanvang 11.00 uur, 
bij Poppentheater de Zilveren 
Maan in de Aardappelkelder op 
het Landgoed Elswout in Over-
veen. Kaartjes kosten € 8,50 voor 
kinderen en € 10,- voor volwasse-
nen. Meer informatie en reserve-
ren is mogelijk via 06-22946290, 
via 023-5362412 en via www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl. x

Schaap gezocht
Poppentheater in de Aardappelkelder

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op maandag 31 decem-
ber houdt Hugo Hoes bij Boekhan-
del Blokker aan de Binnenweg 138 
een voordracht van Het Oliebollen-
verhaal. Fijne familie, een boek met 
'verhalen uit een groot gezin', is het 
debuut van VPRO Gids-redacteur 
Hugo Hoes. Als jongste uit een gezin 

met acht kinderen heeft Hugo Hoes 
de continue stroom komische en 
bijzondere familieperikelen tijdens 
zijn jeugd nauwlettend gadegesla-
gen én onthouden. Speciaal voor 
de laatste dag van het jaar schreef 
hij Het oliebollenverhaal. Terwijl 
men in de rij staat voor de Ramon's 
Gebakkraam, zal hij dit tussen 11.00 
en 14.00 uur voordragen. x

Over oliebollen
santpoort-zuid - Vrijdagmiddag 4 
januari is het voor jong en oud 
filmmiddag bij de Vereniging 
Santpoorts Belang; kinderen, 
ouders en grootouders zijn allen 
van harte welkom. Er wordt deze 
middag de film Patatje Oorlog ver-
toond. De film verhaalt over het 
9-jarige meisje Kiek, dat zich grote 
zorgen maakt wanneer haar vader 
als arts naar een oorlogsgebied ver-
trekt. Hij kan een ziekte oplopen 
of een ongeluk krijgen en er zijn 
zelfs verdwaalde kogels! Om de 
kans te verkleinen, dat er iets met 
hem gebeurt, wringt zij zich in de 
vreemdste bochten. Aanvang van 
de film is 14.00 uur en de toegang 
is geheel gratis. Het adres van 't 
Brederode Huys is Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-Zuid, 
tel. 023-5383016. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl. x

Filmmiddag

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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U reserveert via: 0252 - 241333 of recep� e@tespelduyn.nl
Tespellaan 53, 2211 VT Noordwijkerhout 
Meer info: www.tespelduyn.nl

350 gra� s 

parkeerplaatsen

Tijdens de feestdagen 

volop geopend, m.u.v.

25 december en 1 januari

Uitdagend golfen op 10 minuten van Haarlem!

Par 5 / 446 meter - uitholen op 18 meter (!) hoogte
Par 4 / 375 meter - afslaan vanaf 23 meter hoogte
Par 4 / 239 meter
Par 4 / 274 meter
Géén wintergreens

In Noordwijkerhout vindt u  de perfect  onderhouden en uitdagende 
Gol� aan Tespelduyn met NGF B-Status. Op vertoon van de ledenpas van 
uw huidige gol� aan speelt u tot 1 maart 2013 tegen het introduc� etarief;

9 holes   € 17,50  /  weekend: € 22,50
18 holes   € 32,50  /  weekend: € 37,50
weekend begint vrijdag om 14:00 uur

Golf & Gastvrijheid

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur



Kerst donderdag 20 december 2012 17

haarlem - De inwoners van Haarlem 
en omstreken kunnen binnenkort 
weer kunnen genieten van het Weih-
nachts-Oratorium van Johann Sebas-
tian Bach, uitgevoerd door het Haar-
lems Gemengd Koor. Het Weihnachts-
Oratorium is een groots en feestelijk 
koorwerk dat J.S. Bach heeft geschre-
ven en uitgevoerd op enkele zonda-
gen rond het kerstfeest van 1734.

Het Haarlems Gemengd Koor voert 
het Weihnachts-Oratorium al vanaf 

kort na de oprichting van het koor 
in 1921 uit, aanvankelijk jaarlijks 
op de middag van de Tweede Kerst-
dag. Tegenwoordig wordt het 'Weih-
nachts' tweejaarlijks uitgevoerd op 
de laatste zondagmiddag voor de 
Kerst. Deze uitvoering behoort dus 
al erg lang tot de culturele traditie 
in Haarlem, en betekent voor veel 
Haarlemmers dan ook steevast een 
feestelijk begin van de kersttijd.
Het Haarlems Gemengd Koor, één 
van de oudste oratoriumkoren in 

Haarlem, bestaat uit 65 amateur-
zangers en -zangeressen, bassen, 
tenoren, alten en sopranen. Zoals 
steeds de laatste jaren wordt het 
koor begeleid door het Begelei-
dingsorkest Continuo-Rotterdam. 
Ook dit jaar is het koor er weer in 
geslaagd om zeer goede solisten 
bereid te vinden de recitatieven en 
aria's voor hun rekening te nemen: 
Maartje Rammeloo - sopraan, Cari-
na Vinke - alt, Falco van Loon - tenor 
en Jasper Schweppe - bas. Hans 
van Beelen, een inmiddels bekend 
gezicht in de Haarlemse cultuurwe-
reld, begeleidt op het orgel. Dit hele 
gezelschap staat onder leiding van 
de dirigent Hebe de Champeaux. 
Hebe leidt het koor vanaf septem-
ber 2012, als interim-dirigent. Hebe 
is zeer bekend met de werken van 
J.S. Bach; het Weihnachtsoratorium 
gaat zij echter voor de eerste keer 
dirigeren. Het concert vindt plaats 
op zondag 23 december, aanvang 
13.30 uur, in de Grote Zaal van de 
Philharmonie. De kaartverkoop is 
goed gegaan, maar er zijn nog plaat-
sen vrij. Kaarten zijn te koop bij de 
kassa van de Philharmonie - open 
van maandag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur en vanaf een 
uur voor aanvang-  of te reserveren 
via 023-5121212 of www.theater-
haarlem.nl. x

Kerst begint met het Weihnachts
Tweejaarlijkse uitvoering Haarlems Gemengd Koor

Het Haarlems Gemengd Koor voert het Weihnachts-Oratorium al vanaf kort na 
de oprichting van het koor in 1921 uit (Publiciteitsfoto).

heemstede - Of we een witte Kerst 
zullen beleven weet niemand van-
tevoren, maar een zekerheidje is 
dat in Heemstede de traditionele 
kerstsamenzang door de Teister-

band zal worden begeleid. 
Net als de warme chocolademelk 
van de gastvrije Chocolaterie 
Van Dam en de Glühwein van de 
gemeente. Al voor de negende 

keer kunnen de liefhebbers onder 
de begeleidende klanken van de 
Heemsteedse Teisterband onder 
leiding van Bert Steinmann kerst-
liederen zingen en zo de kerst-
nacht opluisteren. Het aantal men-
sen dat op deze samenzang afkomt 
groeit nog steeds. Dit keer heeft 
het herenorkest al warm kunnen 
draaien in de Grote of St. Bavokerk 
in Haarlem. Ook daar werd volop 
meegezongen bij de adventsopen-
stelling. Maar alle Teisterbanders 
vinden dit kerstavondoptreden in 
de Raadhuisstraat toch echt het 
hoogtepunt van het jaar. En ja, die 
sneeuw is eigenlijk ook 'n zeker-
heidje; daar heeft van Dam altijd 
een oplossing voor... Komt allen 
tezamen op maandag 24 decem-
ber van 23.45 tot circa 00.30 uur 
bij Chocolaterie van Dam aan de 
Raadhuisstraat. x

Teisterband bij Kerstsamenzang
Traditie bij Chocolaterie Van Dam

'Warmdraaien' de Grote of St. Bavokerk (Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op vrijdag 21 
december om 20.00 uur brengt 
La Cappellaccia dit jaar weer een 
scheepslading vol prachtige kerst-
liederen naar het Mosterdzaadje. 
Bijna is hier sprake van een traditie, 
één die graag in stand wordt gehou-
den.

door Paula Blom

Vocaal kwartet La Cappellacia 
bestaat uit Christien van 't Hof, 
Pieter de Goede, Stephanie Geric-
ke en Gerard Smits. Nieuw in het 
programma zijn verrassende zet-
tingen van Jetse Bremer die meer 
en minder bekende oude liederen 
bewerkte. Ook nieuw zijn een 
dansend herdertjeslied uit de zes-
tiende eeuw op Franse tekst en 
een zoetsappige, zwijmel 'nativity 
carol' van John Rutter.
Verder natuurlijk de liederen die 
er altijd bijhoren en de bijzondere 
kerstliederen uit alle windstreken 
in allerlei talen. Bekende liederen 
in af en toe minder bekende zettin-
gen afgewisseld met onbekende 

liederen uit bijvoorbeeld Spanje, 
Zweden en Tsjechië. Wereldlijk 
en geestelijk, heel oud en redelijk 
modern, samen met het publiek 
of door de zangers van La Cappel-
laccia. De publieksklapper 'The 
twelve days of Christmas' zal ook 
weer klinken.

Gaat het sneeuwen of wordt het 
on-Hollands zwoel? In ieder geval 
gaan de kaarsen aan en wordt het 
heel knus in het Mosterdzaadje. 
De sfeervolle opmaat naar een 
fantastische kerst.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

'Scheepslading kerstliederen'
Kerst met La Cappellacia

(Publiciteitsfoto).

Kerstconcerten en -voorstellingen

Donderdag 20 december

St. John's College Choir

20.00 | Het St. John's College 
Choir uit Cambridge o.l.v. And-
rew Nethsingha zingt uit zijn 
500-jarige koortraditie o.a. wer-
ken van Benjamin Britten, Pärt, 
Rachmaninoff, Fauré, Brahms en 
Willcocks en een selectie uit de 
beroemde Engelse Kerstcarols. 
M.m.v. de Bavo Cantorij o.l.v. Fons 
Ziekman. Kaartverkoop via www.
bavoconcert.nl en de VVV aan de 
Verwulft in Haarlem. Kathedrale 
Basiliek, Leidsevaart in Haarlem.

Vrijdag 21 december

La Cappellaccia

20.00 | Een scheepslading vol 
kerstliedern door het ocaal kwar-
tet La Capellaccia bestaande uit 
Christien van 't Hof, Pieter de 
Goede, Stephanie Gericke en 
Gerard Smits. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Gaudete! An early Christmas

2015 | Het Leiden English Choir 
o.l.v. Hebe de Champeaux. Oude 
muziek, w.o. een aantal Gregori-
aanse kerstgezangen muziek uit 
de renaissance en traditionele 
Christmas Carols. M.m.v. blok-
fluitensemble The Hague Recor-
der Quartet. € 17,-. Remonstrant-
se Kerk, Prins Hendrikstraat 1 in 
Haarlem. www.lec.nl

Kerstjazz

21.00 | . Lils Mackintosh - zang, 
Cajan Witmer - piano, Eric Heijns-
dijk - contrabas en Menno Vee-
nendaal - drums Café Oomstee, 
Zeestraat 62 in Zandvoort. Gratis 
entree.

Zaterdag 22 december

Candlelight concert

15.00 | Sfeervol en afwisselend 
kerstconcert door het koor Odys-
see uit Hoofddorp o.l.v. Addy 
Alberts. € 7,50. Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1 in Bennebroek. 
Reserveren mogelijk via www.
koorodyssee.nl, via Marcel Stok-
kel [023-5848861] en Ria de Block 
[023-5631543].

Vesperdienst

16.00 | De Oude Bavo Cantorij zal 
onder leiding van Anton Pauw een 
Ceremony of Lessons and Carols 
uitvoeren, in klassiek anglicaan-
se stijl. Grote of St. Bavokerk in 
Haarlem. Toegang gratis.

Messiah

19.30 | Uitvoering van de Messiah 
van George Friedrich Händel door 
de Nederlandse Bachvereniging 
[www.bachvereniging.nl]. € 34,25 
| € 31,50 | € 28,75. Philharmonie, 
Grote Zaal.

Festival of Carols

19.30 | Festival van christmas 
carols met Het Haarlems Klein 
Koor, Het Haarlems Kinderkoor 
en harpist/zanger Daan Verlaan. 
Muziek van Clemens non Papa, 
Purcell, Sweelinck, Bach, Pou-
lenc, Britten, Lauridsen, Tave-
ner e.a. afgewisseld met enkele 
toepasselijke gedichten. Vrijwil-
lige bijdrage [richtbedrag € 10,-]. 
Doopsgezinde kerk, Frankestraat 
24 in Haarlem. Informatie en 
reserveren: www.haarlemsklein-
koor.nl

O magnum mysterium

20.15 | Kerstconcert 'O magnum 
mysterium' uitgevoerd door 
Vocaal Ensemble Sola Re Sonare 
uit Heemstede. Kerstmuziek uit 
diverse stijlperioden. € 12,50. 
Groenmarktkerk in Haarlem.

Zondag 23 december

Draaiorgelmuseum

12.00 | De orgels uit de museum-
collectie spelen Kerstliederen en 
het Kunkelsorgel staat met zijn 
uitgebreid Kerstrepertoire cen-
traal. Draaiorgelmuseum Haar-
lem, Küppersweg 3 in Haarlem. 
Gratis entree.

Weihnachts-Oratorium

13.30 | Het Haarlems Gemengd 
Koor voert het Weihnachts-Ora-
torium van J.S. Bach uit. € 25,-. 
Philharmonie, Grote Zaal.

Kerstsamenzang

14.30 | Kerstsamenzang m.m.v. 
Felison Brass o.l.v. Patricia Geert-
se en het Jongerenkoor o.l.v. Ben 
Kamer. Gratis [na afloop collecte]. 
Moeder van de Verlosserkerk, 
Professor Eijkmanlaan 48 in 
Haarlem.

Kerst Sing-Inn

16.00 | kerstsamenzang m.m.v. 
de koren Crescendo, De Vroolij-
cke Noot en Te Deum Laudamus 
o.l.v. dirigent en toetsenist Frans 
Landmeier. Voor kinderen een 
apart programma. Mariakerk, 
Rijksstraatweg 355 in Haarlem

Maandag 24 december

Kerst met buurtgenoten

17.30 | De Begijnhofkapel zet haar 
deuren gastvrij open om met de 
buurtgenoten Kerst te vieren. 
Om 17.30 en 18.30 uur is er een 
kort programma met zang, live 
muziek, drama en een kerstver-
telling. Daarna staat warme cho-
coladedrank, kerstbrood klaar 
en is er ruimschoots gelegen-
heid voor verdere kennismaking. 
Begijnhof 10 in Haarlem.

Zaanenpark

19.45 | Van 19.45 tot 21.30 uur 
zingt het koor Harlem Nocturne 
onder leiding van dirigent Geert 
Bremer allerlei kerstliederen. 
Op het programma staan zowel 
Nederlands- als Engelstalige klas-
siekers. Het Zaanenpark in Haar-
lem-Noord

Lessons and carols

20.00 | Het Koor van de Anglicaan-
se kerk zingt de Service of nine 
lessons and carols o.l.v. Martin 
van Bleek. M.m.v. organist James 
Pollard. Oud Katholieke kerk, Kin-
derhuissingel 74 in Haarlem.

Frederikspark

20.00 | Onder leiding van Carole 
Kroese worden door het koor 'Take 
it Easy' traditionele kerstliederen 
gezongen. Het publiek zingt deze 
liederen uit volle borst mee. Tra-
ditiegetrouw lezen kinderen van 
de Dreefschool het kerstverhaal 
voor. Frederikspark in Haarlem.

Nieuwe Kerksplein

24.00 | Al meer dan 35 jaar wordt 
er in de Vijfhoek een kerstsa-
menzang gehouden. Een warme 
traditie met zo'n 1500 bezoekers 
onder de toren van de zeventien-
de eeuwse Nieuwe Kerk m.m.v. 
Harmonie de Spaarnebazuin. 
Voor Glühwein, warme chocola-
demelk, kaarsen en programma-
boekjes wordt gezorgd. x

Kerstconcerten en -voorstellingen



  18

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beindorp
www.centmeubelen.nl

Kinderopvang Les Petits is een gecertificeerde organisa-
tie en biedt professionele kinderopvang in de leeftijden 
van 0-4 jaar (kinderdagverblijven), van 27 maanden-4 jaar 
(peuterspeelzalen) en van 4-12 jaar (buitenschoolse opvang). 
Onze huiselijk ingerichte locaties zijn gevestigd in Haarlem, 
Bloemendaal, Aerdenhout, Vogelenzang, Heemstede en 
Overveen en kennen ruime openingstijden. 
Les Petits biedt kwalitatief hoogstaande opvang, werkt met 
gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en heeft peda-
gogische ondersteuning in huis. We hebben een gevarieerd 
activiteiten aanbod waarbinnen sport en beweging een 
belangrijke rol speelt. Niet voor niets zeggen wij dan ook: 
Les Petits is bijna net zo leuk als papa en mama!
Zie voor meer informatie onze website: www.lespetits.nl

Zandvoortselaan 179, Heemstede
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen in de 
Philharmonie en de Stadsschouw-
burg is mogelijk via 023-5121212 of 
www.theater-haarlem.nl. Kijk voor 
het Patronaat op www.patronaat.nl. 
Voor de Toneelschuur en Filmschuur, 
tel. 023-5173910 en www.toneel-
schuur.nl. Tevens Kaartverkoop bij 
Start at Rabobank, Grote Houtstraat 5 
in Haarlem.

Vrijdag 21 december

Alice in Wonderland [6+]

19.00 | Voorstelling naar het wereld-
beroemde kinderboek van Lewis 
Caroll is vrij bewerkt door het suc-
cesvolle schrijversduo Geert Lage-
veen en Leopold Witte. Tjitske Rei-
dinga dwaalt als een onvergetelijke 
Alice door een wereld waarin bont 
uitgedoste musici van Holland Sym-
fonia in steeds nieuwe formaties 
voorbijtrekken. € 26,75 | € 24,25 | € 
21,50 [jeugd € 17,- | € 14,25 | € 11,50]. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat

21.00 | The Scene. Amsterdamse 
rockband met poëtische teksten 
rond zanger, gitarist. componist en 
producer Thé Lau. € 18,50. Kleine 
Zaal. 21.00 | Minor Operation Book-

ings: Rockende punk avond met 
de Rotterdamse trash garage rock-
band Low Point Drains, de jonge 
protopunkers Local Spastics en old-
school punkhelden G.O.H. Gratis in 
Het Café.

Zaterdag 22 december

Alice in Wonderland [6+]

19.00 | Zie vrijdag 21 december.

Alderliefste

21.00 | Café De Rusthoek luidt met 
Alderliefste knallend en swingend 
2012 met haar gasten uit. € 10,-. 
Kaartverkoop aan de bar. Grand 
Café De Rusthoek Bloemendaalse-
weg 141 in Bloemendaal, tel. 023-
5746171 en info@derusthoek.nl.

Patronaat
21.00 | Wallace Vanborn [B]. Trio dat 
niet terugdeinst voor een stevige pot 
stonerrock. Gratis in het Café. 23.00 
| Bangers & Mash. Breed scala aan 
Britse sounds & DJ's. € 10,-. Kleine 
Zaal. 23.00 | Los! Met DJ Paulie, Gary 
Global ['90's NOW!] en Chef'Special 
[DJ-set]. € 5,- [18+ en gratis voor stu-
denten]. Grote Zaal. 23.00 | Roots-

club. Ruben Romero Brouwens en 
Victor Sams. Gratis in het Café. 

Zondag 23 december

Jazz in Zandvoort

14.30 | Tamara Maria - zang, Jean- 
Louis van Dam - piano, Eric Timmer-
mans - bas en Jeroen de Rijk - percus-
sie. € 15,- [studenten € 8,-]. Theater 
de Krocht, Grote Krocht 41 in Zand-
voort. www.jazzinzandvoort.nl en 
023-5310631.

Jos van Beest Kwartet

15.00 | Pianist Jos van Beest, gitarist 
Tim Langedijk, contrabassist Pablo 
Nahar en drummer Nanning van 
der Hoop. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloemen-
daal. Gratis entree.

Alice in Wonderland [6+]

16.00 | Zie vrijdag 21 december. 
Ook nog op maandag 24 december 
[19.00 uur] en woensdag 26 decem-
ber [16.00 uur].

Patronaat

20.30 SMACK 5 jaar. Allerlei oude 
SMACK bekenden zijn gevraagd 
om de avond van lekkere muziek te 
voorzien. € 15,-. [bestemd voor 13 
t/m 16 jaar]. Grote Zaal. x

santpoort-noord - Op zondag 23 
december om 15.00 uur treedt de 
oudste Klezmerband van Nederland 
op in 't Mosterdzaadje. Klezmokum, 
opgericht in 1989, is op concertreis 
met het programma 'Old and New 
Gold'. Een gevarieerd programma 
met een breed scala van Joodse 
muziek van over de hele wereld.

door Paula Blom

Populaire 'evergreens', maar ook 
nieuwe stukken van de bandleider 

Burton Greene passeren de revue. 
Muziek die zijn wortels vindt in 
het Russische, het Sephardisch, 
Chassidisch en Kaballah repertoi-
re. Muziek die verbonden is aan 
het leven van alle dag met alle lief 
en leed. De emoties wisselen van 
plezier, verdriet, bedachtzaam-
heid, hoop en gebed.
"Joodse dramatiek en Hollandse 
nuchterheid houden elkaar prach-
tig in balans", werd geschreven 

over hun CD 'Where we come 
from… where we going'. Klezmo-
kum neemt in Nederland en inter-
nationaal een speciale plaats in. 
De internationaal samengestelde 
klezmerband bestaat uit Patricia 
Beyens - flügelhorn, Larry Fishkind 
- tuba, Roberto Haliffi - percussie, 
Michael Moore - klarinet en saxo-
foon en Burton Greene - piano en 

leider van de band. Zie ook www.
klezmokum.com
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

'Muzikaal oud en nieuw goud'
Joodse muziek en Hollandse nuchterheid fraai in balans

(Publiciteitsfoto).

velserbroek - In de tweede week van 
de kerstvakantie organiseert Annet 
van de Rhee van Kinderyoga de Bloe-
mentuin van donderdag 3 tot en met 
zaterdag 5 januari een Yoga Festival 
voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar 
en hun ouders: drie middagen feest 
bij boerderij Landzicht aan de Hof-
geesterweg 6 in Velserbroek.

Verwacht een tuin vol activiteiten 
zoals onder anderen kinderyoga, 
ouder- en kindyoga, Afrikaanse 
kinderdans, ouder/kind massage 
yogaspelletjes, fantasiedieren klei-
en, een klankschalenconcert of 
brooddeeg bakken.
Als de kinderen worden vermaakt, 
kunnen ouders ook komen ont-
spannen bij de open haard met een 
glas Glühwein en zelfgemaakte 
biologische soep, met wellicht een 
massage erbij of een klankschalen 
ligconcert. De keuze is vrij. Alle 
middagen duren van 13.00 tot 
17.00 uur. Hieronder het program-
ma; de kosten per activiteit staan 
apart vermeld. Een hele middag 
voor kinderen kost € 22,50.

Donderdag 3 januari
13.00-14.00 | Workshop kinderen 

thema winter [€ 9,-]. 14.00-15.00 | 
Knutselen, een glazen sneeuwbol 
maken [€ 5,-]. 15.15-16.00 | Adem-
workshop 'ademspel' door Sacha 
Palliser [€ 9,-]. 16.15-17.00 | Work-
shop ouder/kind massage door 
Nancy Kastrop [€ 9,-].

Vrijdag 4 januari
13.00-14.00 | Workshop kinderyo-
ga thema fantasiedier [€ 9,-]. 14.15-
15.00 | Kleine fantasiedier [€ 5,-]. 
15.15-16.00 | Workshop Afrikaanse 
kinderdans door Marie-Pierre Adou 
[€ 9,-]. 16.15-17.00 | Workshop 
ouder/kind yoga [€ 9,-].

Zaterdag 5 januari
13.00-14.00 | Workshop Afrikaan-
se kinderdans door Marie-Pierre 
Adou [€ 9,-]. 14.15-15.00 | Cup 
cakes versieren [€ 5,-]. 15.15-16.00 
| Klankschalen workshop voor 
kinderen door Anneke Vrijenhoek 
[€ 9,-]. 16.15-17.00 | Klankschaal-
concert voor ouders door Anneke 
Vrijenhoek [€ 10,-]. 16.15-17.00 | 
Brooddeeg bakken voor kinderen 
en luisteren naar meditatieverhaal 
€[€ 5,-].

Doorlopend massages

Alle dagen bestaat er doorlopend 
de mogelijkheid van massages 
voor zowel ouders als kinderen: 
een ontspanningsmassa van een 
uur [€ 25,-], een kruidenstempel-
massage van een uur [€ 30,-], een 
rug of hoofd-voet massage van een 
half uur [€ 12,50] en kinder [krui-
denstempel] massage van een half 
uur [€ 15,-].
Voor de massages dient apart gere-
serveerd te worden bij Nancy Kas-
trop via famkastrop@msn.com. 

Kijk voor het aanmelden voor alle 
andere activiteiten op www.kin-
deryogadebloementuin.nl of neem 
contact op met Annet van de Rhee 
via 06-21848939 of info@kinderyo-
gadebloementuin.nl. x

Ontspannen het nieuwe jaar in
Het Wintertuin Festival voor kinderen én ouders

Enthousiaste kinderen en ouders bij 
de workshop Afrikaanse kinderdans 
tijdens het Zomerfestival eerder dit 
jaar op boerderij Landzicht (Foto: 
Henny Rehwinkel).

haarlem - SwingSteesjun organiseert 
deze jaarwisseling een spetterend 
Oud & Nieuwfeest voor iedereen van 
25 jaar en ouder. Dansend het oude 
jaar uit en het nieuwe inwijden met 
fijne mensen en de beste swinghits 
van de jaren '80 tot nu.
De nieuwe horeca hotspot Het 
Belasting Paradijs, het voormalige 
belastingkantoor aan de Suriname-
weg in Haarlem, is de feestlocatie. 
Het is voor de gelegenheid getrans-
formeerd in een mooie feestruimte. 
Kaarten tot 23 december kosten € 
25,- en daarna € 30,- euro en zijn 

verkrijgbaar bij de Primera winkels, 
bij Het Belastingparadijs en via 
swingsteesjun.nl Op deze site is ook 
meer informatie te vinden, of bel 
anders 023-3020206.
William Appelman van Swingstees-
jun: "Na een pauze van anderhalf 
jaar is Swingsteesjun terug op de 
dansvloer. Als vanouds een super-
gezellig feest voor 'de oudere jon-
gere', de ongedwongen sfeer, niet te 
massaal en een normaal geluidsvo-
lume. Naar zulke feestjes ga je toch 
het liefst naartoe?" x

Swingsteesjun is weer terug
vogelenzang - Zondag 23 december 
is iedereen van harte welkom op 
de kerstmarkt in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. De markt 
wordt gehouden op het plein voor 
bezoekerscentrum De Oranjekom 
bij ingang Oase, en duurt van 14.00 
tot 20.00 uur. Er is een levende 
kerststal, de vrouw van de kerstman 
komt verhalen vertellen en een 
kerstkoor zorgt voor kerstliederen. 
Kinderen en volwassenen kunnen 
meedoen aan verschillende work-
shops: een kerstboom maken van 
hout, een vriendschapsarmbandje 
ontwerpen, kerstboomversiering 
maken en kaarsen versieren. Lief-
hebbers kunnen ook een mooie 
bosrit maken met paard en wagen 

of mee op speciale winterexcursie 
met de boswachter. Natuurlijk is 
er Glühwein, warme chocomel en 
zijn er poffertjes. Kinderen kunnen 
marshmellows boven een vuurkorf 
verwarmen. x

Kerstmarkt in de AWD

(Foto: Elmer van der Marel).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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